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Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i 
Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 25 september 
2017 klockan 17:00 

Christer Holmgren 
Ordförande  /Annika Hedvall 

Kommundirektör 

Sammanträdet inleds med en information om Leader Västra 
Småland och därefter följer en dialog med Stiftelsen 
Regementsheden 

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 – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”) Bilaga 

8. Motion – Lokalisering av Småland Miljö ABs återvinnings- Bilaga
anläggning

9. Motion – Ny upphandlingsmodell Bilaga 

10. Motion – Sex timmars arbetsdag på prov Bilaga 

11. Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker och Bilaga 
Svenarum

12. Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på Bilaga 
Fågelforsskolan 6-9

13. Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden Bilaga 
Skillingaryd
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14. Generell borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB Bilaga 

15. Köp av fastighet, Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd Bilaga 

16. Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner från miljö-  Bilaga
och byggnämnden till kommunstyrelsen

17. Översyn av benämning för valdistrikten Bilaga 

18. Valärenden

19. Delgivningar Bilaga

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 2017-08-16 § 141 2015/071 10 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får

inom tilldelad ram hantera principerna och de praktiska lösningarna för
utformningen barnomsorg på obekväma tider.

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är bifallen.

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion 
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-04-26, § 39 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-16, § 114 att överlämna ärendet till 
budgetberedningen för att få fram ett underlag vad kostnaden skulle bli om 
man väljer att formera verksamheten med barnskötare som kommer hem till 
barnen och sover hos dem vid behov. 

Motionen har behandlats i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-13, § 126 
Inlämnad motion 2015-02-24 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-26, § 39 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16, § 114 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) inger en protokollsanteckning (bilaga) och föreslår 
med det att motionen ska bifallas. Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (), 
Jan-Olof Svedberg (SD), Roger Ödebrink (S) och Allan Ragnarsson (M) 
föreslår att motionen ska bifallas. 

Lennart Karlsson (V) begär fem minuters ajournering. Sammanträdet 
ajourneras. 

forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 141 2015/071 11 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Lennart Karlsson (V) föreslår som ny beslutsformulering: Ny lokal i 
vaggeryd, kostnad 3,2 mkr. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut – arbetsutskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag. Ordförande frågar om 
kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det antaget. 

Lennart Karlsson (V reserverar sig mot beslutet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 § 126 2015/071 5 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får

inom tilldelad ram hantera principerna och de praktiska lösningarna för
utformningen barnomsorg på obekväma tider.

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är bifallen.

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion 
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-04-26, § 39 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-16, § 114 att överlämna ärendet till 
budgetberedningen för att få fram ett underlag vad kostnaden skulle bli om 
man väljer att formera verksamheten med barnskötare som kommer hem till 
barnen och sover hos dem vid behov. 

Motionen har behandlats i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2015-02-24 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-26, § 39 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16, § 114 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
barn- och utbildningsnämnden får inom tilldelad ram hantera principerna 
och de praktiska lösningarna för utformningen barnomsorg på obekväma 
tider. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är bifallen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2017-06-02 

1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”) 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion 
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-04-26, § 39 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-5-16, § 114 att överlämna ärendet till 
budgetberedningen för att få fram ett underlag vad kostnaden skulle bli om 
man väljer att formera verksamheten med barnskötare som kommer hem till 
barnen och sover hos dem vid behov. 

Budgetberedningen har behandlat motionen i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2015-02-24 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-26, § 39 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16, § 114 

Handläggare 
Rose-Marie Moberg 
Förvaltningssekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 114 2015/071 10 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till budgetberedningen för att få fram ett underlag vad 
kostnaden skulle bli om man väljer att formera verksamheten med 
barnskötare som kommer hem till barnen och sover hos dem vid behov. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion 
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-04-26, § 39 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2015-02-24 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-26, § 39 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att överlämna 
ärendet till budgetberedningen för att få fram ett underlag vad kostnaden 
skulle bli om man väljer att formera verksamheten med barnskötare som 
kommer hem till barnen och sover hos dem vid behov. 





























SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 § 019 2015/071 7 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Ks 

Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion 
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Martin Damberg (V) redogör för motionen. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2015-02-24 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 164 2017/022 14 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion angående lokalisering av Småland Miljö AB:s 
återvinningsanläggning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till miljö- 
och byggnämndens, tekniska utskottets och räddningstjänstens yttranden. 

Protokollsanteckning 
Kenth Williamsson (S) får en anteckning till protokollet enligt bilaga 
Gert Jonsson (M) får en anteckning till protokollet enligt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun inkom 2017-01-11 med en 
motion om lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning med 
hänvisning till branden på anläggningen 15 september, 2016. 

Ärendet remitterades till tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden samt 
räddningstjänsten för yttrande. 

Yttrandena har inkommit. Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget med 
hänvisning till att lokaliseringen redan prövats i samband med bygglovet 
och att bolaget redan har sin lokalisering prövad av Länsstyrelsen då de har 
fått sitt tillstånd beviljat av dem. 

Tekniska utskottet väljer att inte lämna några synpunkter på motionen, utan 
föreslår att placering av brandfarlig verksamhet ses över i den kommunala 
planeringen. 

Räddningstjänsten pekar på att den goda samverkan mellan 
räddningsledningen, kommunala krisledningen och verksamhetsföreträdaren 
bidrog till att konsekvenserna begränsande. Merparten av rök- och 
sotpartiklar spreds över ett större område och berörde inte Vaggeryds tätort. 

Erfarenheten av branden är att anläggningens geografiska placering med 
goda logistikmässiga förutsättningar gjorde att resurser som medverkade vid 
räddningsinsatsen, kunde använda genomfartsvägar med länsvägsstatus 
samt att insatsen krävde minimala transportbehov och ställtider. 

Sammanfattningen av yttrandena visar på att motionen ska avslås. 

forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 164 2017/022 15 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-25 
Miljö- och byggnämndens yttrande inkom 2017-04-06 
Tekniska utskottets yttrande inkom 2017-05-18 
Räddningstjänstens yttrande inkom 2017-05-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 161 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) har inget annat förslag idag, eftersom anläggningen 
återuppbyggs och att motionens intention inte är aktuell och därmed inte kan 
beaktas, men vill ha med en protokollsanteckning som han läser upp. 

Ordförande Gert Jonsson (M) vill, med anledning av Kenth Williamssons 
protokollsanteckning också ha med en protokollsanteckning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och att Kenth Williamsson och han själv får med sina protokolls-
anteckningar och finner det bifallet. 



Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 

Protokollsanteckning 

I vår motion kring den allvarliga händelsen som branden vid den centralt placerade 
återvinningsanläggningen i Vaggeryd utgjorde 
begärde vi att kommunen meddelar Smålands Miljö AB att kommunen önskar se en annan 
plats för företagets verksamhet än den nuvarande.  Vi kan tyvärr konstatera att några sådana 
initiativ inte tagits i syfte att tillsammans med företaget diskutera en annan 
lösning/lokalisering, vilket vi anser måste ses som en mycket besvärande underlåtenhet. 
Detta speciellt mot bakgrund av att kommunstyrelsen tillika är krisledningsnämnd och därmed 
bär huvudansvaret att hantera och agera efter denna allvarliga händelse. 
Vi kan idag konstatera att anläggningen återuppbyggs och att motionens intention inte är 
aktuell och därmed tyvärr inte kan beaktas.  

För Socialdemokraterna     
Kenth Williamsson 
Oppositionsråd (S) 



Protokollsanteckning.       20170908 

Finner det högst anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen anklagar mig för 
försummelse i samband med en motions hantering. 

Min roll som kommunstyrelsens ordförande är att på delegation fatta beslut vart motioner 
inlämnade från Kommunfullmäktiges ska remitteras. Om jag i denna utövning inte bara remitterade 
motionen utan också agerade i motionens syfte före remissförfarandet så skulle det allvarligt skada 
tilltron till ett viktigt demokratisk instrument för kommunfullmäktige och för medborgarna. 

Risken är uppenbar att jag som Kommunstyrelsens ordförande skulle skada objektiviteten i 
remissvaren. Mitt politiska arbete och ställningstagande startar när jag har erhållit inkomna 
remissyttrande i en motion. 

Ville Socialdemokraterna tidigt agera i frågan så borde man väckt ärendet i Kommunstyrelsen eller 
tagit annat eget initiativ exempelvis pratat med Smålands Miljö AB.  

Gert Jonsson 

Kommunstyrelsens ordförande (M). 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 161 2017/022 13 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion angående lokalisering av Småland Miljö AB:s 
återvinningsanläggning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till miljö- 
och byggnämndens, tekniska utskottets och räddningstjänstens yttranden. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Abrahamsson (C) i handläggningen av detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun inkom 2017-01-11 med en 
motion om lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning med 
hänvisning till branden på anläggningen 15 september, 2016. 

Ärendet remitterades till tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden samt 
räddningstjänsten för yttrande. 

Yttrandena har inkommit. Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget med 
hänvisning till att lokaliseringen redan prövats i samband med bygglovet 
och att bolaget redan har sin lokalisering prövad av Länsstyrelsen då de har 
fått sitt tillstånd beviljat av dem. 

Tekniska utskottet väljer att inte lämna några synpunkter på motionen, utan 
föreslår att placering av brandfarlig verksamhet ses över i den kommunala 
planeringen. 

Räddningstjänsten pekar på att den goda samverkan mellan 
räddningsledningen, kommunala krisledningen och verksamhetsföreträdaren 
bidrog till att konsekvenserna begränsande. Merparten av rök- och 
sotpartiklar spreds över ett större område och berörde inte Vaggeryds tätort. 

Erfarenheten av branden är att anläggningens geografiska placering med 
goda logistikmässiga förutsättningar gjorde att resurser som medverkade vid 
räddningsinsatsen, kunde använda genomfartsvägar med länsvägsstatus 
samt att insatsen krävde minimala transportbehov och ställtider. 

Sammanfattningen av yttrandena visar på att motionen ska avslås. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 161 2017/022 14 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-25 
Miljö- och byggnämndens yttrande inkom 2017-04-06 
Tekniska utskottets yttrande inkom 2017-05-18 
Räddningstjänstens yttrande inkom 2017-05-30 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 
Kf 2017/022 
Datum 
2017-07-25 

1(2) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Motion angående lokalisering av Småland Miljö AB:s 
återvinningsanläggning 

Förslag till beslut 
Motionen avslås 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun inkom med en motion om 
lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning och tekniska 
utskottet, miljö- och byggnämnden samt räddningstjänsten för har inkommit 
med yttranden i ärendet.  

Sammanfattningen av yttranden visar på att motionen ska avslås. 

Ärendets tidigare handläggning 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun inkom 2017-01-11 med en 
motion om lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning med 
hänvisning till branden på anläggningen 15 september, 2016. 

Ärendet remitterades till tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden samt 
räddningstjänsten för yttrande. 

Yttrandena har inkommit. Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget med 
hänvisning till att lokaliseringen redan prövats i samband med bygglovet 
och att bolaget redan har sin lokalisering prövad av Länsstyrelsen då de har 
fått sitt tillstånd beviljat av dem. 

Tekniska utskottet väljer att inte lämna några synpunkter på motionen, utan 
föreslår att placering av brandfarlig verksamhet ses över i den kommunala 
planeringen. 

Räddningstjänsten pekar på att den goda samverkan mellan 
räddningsledningen, kommunala krisledningen och verksamhetsföreträdaren 
bidrog till att konsekvenserna begränsande. Merparten av rök- och 
sotpartiklar spreds över ett större område och berörde inte Vaggeryds tätort. 
Erfarenheten av branden är att anläggningens geografiska placering med 
goda logistikmässiga förutsättningar gjorde att resurser som medverkade vid 



Sida 
2(2) 

räddningsinsatsen, kunde använda genomfartsvägar med länsvägsstatus 
samt att insatsen krävde minimala transportbehov och ställtider.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-25 
Miljö- och byggnämndens yttrande inkom 2017-04-06 
Tekniska utskottets yttrande inkom 2017-05-18 
Räddningstjänstens yttranden inkom 2017-05-30 

Handläggare 
Tina Blomster 
Samhällsutvecklare 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 51 TU 2017/036 13(21) 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Lokalisering av Smålands Miljö AB:s 
återvinningsanläggning, dnr TU 2017/036 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Inte lämna några synpunkter över remitterad motion.  

Att kommunstyrelsen ser över placeringen av brandfarlig verksamhet i den 
kommunala planeringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den brand som utbröt den 15 september 2016 på Småland 
Miljö AB:s återvinningsanläggning i Vaggeryd har Socialdemokraterna i 
Vaggeryds kommun 2017-01-11 lämnat in en motion avseende 
anläggningens lokalisering. De anger att branden var omfattande och 
svårbekämpad samt att den medförde stor oro över risken för påverkan på 
människors hälsa och miljön. Det konstateras även att verksamheten är 
miljöfarlig och transportintensiv. 

Socialdemokraterna hemställer därför att Vaggeryds kommun meddelar 
Småland Miljö AB att kommunen vill se en annan plats för företagets 
verksamhet än den nuvarande, samt att i samarbete med företaget, 
Länsstyrelsen och Räddningstjänsten finna en ny logistiskt lämplig plats på 
betryggande avstånd från tätort. 

Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till tekniska utskottet för 
yttrande senast den 30 maj 2017. 

Beslutsunderlag 
Motion från 2017-01-11 om lokalisering av Småland Miljö AB:s 
återvinningsanläggning, dnr KS 2017/022. 
Kommunledningskontorets remiss inkommen till tekniska utskottet 2017-
02-14, dnr TU 2017/036. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo föreslår att tekniska utskottet inte lämnar några 
synpunkter på remitterad motion, men framför ett önskemål om att 
kommunstyrelsen ser över placeringen av brandfarlig verksamhet i den 
kommunala planeringen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Stig-Göran Hultsbos 
förslag, och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 51 TU 2017/036 14(21) 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 





Datum Beteckning/Dnr Sida 
2017-02-13 2017/022 1(1) 

Tekniska utskottet 
Miljö- och byggnämnden 
Räddningstjänsten 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Motion – Lokalisering av Småland Miljö ABs 
återvinningsanläggning 
Fullmäktigeledamöterna Kenth Williamsson (S) och Kenneth Åberg (S) har 
inlämnat en motion daterad 11 januari 2017 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. 

Motionen remitteras härmed till tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden 
och räddningstjänsten för yttrande senast den 30 maj 2017. 

För kommunstyrelsen 

Gert Jonsson  Bengt-Olof Magnusson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-01-30 § 004 2017/022 5 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Lokalisering av Småland Miljö ABs 
återvinningsanläggning

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Kenth Williamsson (S) och Kenneth Åberg (S) har 
inlämnat en motion daterad 11 januari 2017 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. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 11 januari 2017 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Kenneth Åberg (S) redogör för motionen. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 165 2016/153 16 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Ny upphandlingsmodell 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

upphandlingsenhetens förslag att följa de nya bestämmelserna i de 
arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 

- Motionen anses därmed bifallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning 
görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01, § 049 att återremittera ärendet för 
fortsatt beredning.  

Upphandlingsenhetens har lämnat kompletterande svar på motionen 
gällande en upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar 
inte används för social dumpning; exempelvis Vita jobb-modellen. 

Arbetsrättsliga villkor enligt nya bestämmelser i LOU, LUF och LUK 
Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, 
LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa 
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. 
Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart 
upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. 

När ska dessa villkor ställas? 
Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling 
minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK. 

• har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
• det är behövligt, och
• det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

forts. 

9.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 165 2016/153 17 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Det är med andra ord inte alltid obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
utan det beror bland annat på kontraktsvärde och när upphandlingen 
påbörjades.  

Vad de nya bestämmelserna innebär 
I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter 
är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i 
nivå med kollektivavtal om det är behövligt, enligt ovan. Bestämmelserna 
innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska 
vara bunden av ett kollektivavtal. 

Bestämmelserna gäller dock inte för upphandlingar under tröskelvärdena 
och inte heller för upphandling av för vissa tjänster inom hälsovård, 
socialtjänst och hotell och restaurang. 

Om särskilda kontraktsvillkor 
Kraven utformas som ”särskilda villkor” i kontraktet. Det som utmärker 
sådana villkor är att de ska finnas med i upphandlingsdokumenten, men 
villkoren ska inte påverka utvärderingen av anbuden. Villkoren behöver inte 
heller vara uppfyllda när anbudet lämnas. Ett anbud från en leverantör ska 
förkastas av den upphandlande myndigheten om leverantören förklarar sig 
inte vilja eller kunna följa uppställda särskilda villkor för fullgörandet av 
kontraktet. 

Stöd från Upphandlingsmyndigheten 
Upphandlingsmyndigheten kommer ge stöd för att underlätta tillämpningen 
av bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor. Stödet kommer att utvecklas 
och kompletteras successivt i takt med att praktisk tillämpning och praxis 
tillkommer. 
Stödet ger vägledning till upphandlande myndigheter och enheter vid bland 
annat bedömningen av om och när det finns behov av att ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor, hur villkor fastställs, hur leverantörer kan uppfylla 
villkoren och hur uppföljning kan genomföras.  

Syftet är att uppnå en enhetlig praktisk tillämpning och därmed en ökad 
förutsägbarhet.  

Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester.  

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 165 2016/153 18 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Denna kompentens finns nu hos Upphandlingsmyndigheten. Dit 
kommunerna kan vända sig för att få stöd och rådgivning kopplat till 
ovanstående. 

Upphandlingsenheten kommer att ställa de arbetsrättsliga villkor som de nya 
bestämmelserna ange i LOU, LUF och LUK, enligt ovan. 

Kommunledningskontoret lämnar följande förslag: 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med upphandlingsenhetens förslag att följa de nya 
bestämmelserna i de arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 
Motionen är därmed delvis bifallen. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 030 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-15 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 163 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 163 2016/153 17 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Ny upphandlingsmodell 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

upphandlingsenhetens förslag att följa de nya bestämmelserna i de 
arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 

- Motionen anses därmed bifallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning 
görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01, § 049 att återremittera ärendet för 
fortsatt beredning.  

Upphandlingsenhetens har lämnat kompletterande svar på motionen 
gällande en upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar 
inte används för social dumpning; exempelvis Vita jobb-modellen. 

Arbetsrättsliga villkor enligt nya bestämmelser i LOU, LUF och LUK 
Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, 
LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa 
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. 
Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart 
upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. 

När ska dessa villkor ställas? 
Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling 
minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK. 

• har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
• det är behövligt, och
• det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 163 2016/153 18 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Det är med andra ord inte alltid obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
utan det beror bland annat på kontraktsvärde och när upphandlingen 
påbörjades.  

Vad de nya bestämmelserna innebär 
I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter 
är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i 
nivå med kollektivavtal om det är behövligt, enligt ovan. Bestämmelserna 
innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska 
vara bunden av ett kollektivavtal. 

Bestämmelserna gäller dock inte för upphandlingar under tröskelvärdena 
och inte heller för upphandling av för vissa tjänster inom hälsovård, 
socialtjänst och hotell och restaurang. 

Om särskilda kontraktsvillkor 
Kraven utformas som ”särskilda villkor” i kontraktet. Det som utmärker 
sådana villkor är att de ska finnas med i upphandlingsdokumenten, men 
villkoren ska inte påverka utvärderingen av anbuden. Villkoren behöver inte 
heller vara uppfyllda när anbudet lämnas. Ett anbud från en leverantör ska 
förkastas av den upphandlande myndigheten om leverantören förklarar sig 
inte vilja eller kunna följa uppställda särskilda villkor för fullgörandet av 
kontraktet. 

Stöd från Upphandlingsmyndigheten 
Upphandlingsmyndigheten kommer ge stöd för att underlätta tillämpningen 
av bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor. Stödet kommer att utvecklas 
och kompletteras successivt i takt med att praktisk tillämpning och praxis 
tillkommer. 
Stödet ger vägledning till upphandlande myndigheter och enheter vid bland 
annat bedömningen av om och när det finns behov av att ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor, hur villkor fastställs, hur leverantörer kan uppfylla 
villkoren och hur uppföljning kan genomföras.  

Syftet är att uppnå en enhetlig praktisk tillämpning och därmed en ökad 
förutsägbarhet.  

Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester.  

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 163 2016/153 19 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Denna kompentens finns nu hos Upphandlingsmyndigheten. Dit 
kommunerna kan vända sig för att få stöd och rådgivning kopplat till 
ovanstående. 

Upphandlingsenheten kommer att ställa de arbetsrättsliga villkor som de nya 
bestämmelserna ange i LOU, LUF och LUK, enligt ovan. 

Kommunledningskontoret lämnar följande förslag: 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med upphandlingsenhetens förslag att följa de nya 
bestämmelserna i de arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 
Motionen är därmed delvis bifallen. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 030 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-15 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) med instämmande av Kenth Williamsson (S) föreslår 
att motionen ska anses bifallen då svaret fyller syftet med motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med ändringen att motionen därmed är bifallen och finner det 
antaget. 



Datum Beteckning/Dnr Sida 
2017-08-15 2016/153 1(2) 

Handläggare 
Ann Clewåker 
0370-678113 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
upphandling@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Svar på – Motion Ny upphandlingsmodell 
Upphandlingsenhetens kompletterande svar på motion gällande en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning; exempelvis Vita jobb-modellen. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

upphandlingsenhetens förslag att följa de nya bestämmelserna i de 
arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 

- Motionen är därmed delvis bifallen. 

Arbetsrättsliga villkor enligt nya bestämmelser i LOU, LUF och LUK 
Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, 
LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa 
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. 
Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart 
upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. 

När ska dessa villkor ställas? 
Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling 
minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK. 

• har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
• det är behövligt, och
• det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

Det är med andra ord inte alltid obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
utan det beror bland annat på kontraktsvärde och när upphandlingen 
påbörjades.  

Vad de nya bestämmelserna innebär 
I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter 
är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i 
nivå med kollektivavtal om det är behövligt, enligt ovan. Bestämmelserna 
innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska 
vara bunden av ett kollektivavtal. 



Sida 
2(2) 

Bestämmelserna gäller dock inte för upphandlingar under tröskelvärdena 
och inte heller för upphandling av för vissa tjänster inom hälsovård, 
socialtjänst och hotell och restaurang. 

Om särskilda kontraktsvillkor 
Kraven utformas som ”särskilda villkor” i kontraktet. Det som utmärker 
sådana villkor är att de ska finnas med i upphandlingsdokumenten, men 
villkoren ska inte påverka utvärderingen av anbuden. Villkoren behöver inte 
heller vara uppfyllda när anbudet lämnas. Ett anbud från en leverantör ska 
förkastas av den upphandlande myndigheten om leverantören förklarar sig 
inte vilja eller kunna följa uppställda särskilda villkor för fullgörandet av 
kontraktet. 

Stöd från Upphandlingsmyndigheten 
Upphandlingsmyndigheten kommer ge stöd för att underlätta tillämpningen 
av bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor. Stödet kommer att utvecklas 
och kompletteras successivt i takt med att praktisk tillämpning och praxis 
tillkommer. 
Stödet ger vägledning till upphandlande myndigheter och enheter vid bland 
annat bedömningen av om och när det finns behov av att ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor, hur villkor fastställs, hur leverantörer kan uppfylla 
villkoren och hur uppföljning kan genomföras.  

Syftet är att uppnå en enhetlig praktisk tillämpning och därmed en ökad 
förutsägbarhet.  

Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester.  

Denna kompentens finns nu hos Upphandlingsmyndigheten. Dit 
kommunerna kan vända sig för att få stöd och rådgivning kopplat till 
ovanstående. 

Upphandlingsenheten kommer att ställa de arbetsrättsliga villkor som de nya 
bestämmelserna ange i LOU, LUF och LUK, enligt ovan. 

Annika Hedvall               Ann Clewåker 
Kommundirektör Upphandlingsansvarig 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 049 2016/153 34 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Ny upphandlingsmodell 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för fortsatt beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning 
görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 

Upphandlingsenhetens svar på motionen: 

Upphandlingsenheten har under våren tillsammans med Jönköpings läns 
upphandlingschefer varit inbjuden att träffa vår civilminister Ardalan 
Shekarabi, för att bland annat diskutera hur upphandlingsenheterna ska 
kunna ställa och följa upp krav på lagförslaget om kollektivavtalsvillkor i 
upphandlingar. 

Civilminister Ardalan Shekarabi vill lagstifta så att företag som vill sälja 
varor eller tjänster till offentlig sektor måste kunna erbjuda de anställda 
löner, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal. Kritiken 
mot förslaget har varit hård på grund av följande: 

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

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

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 049 2016/153 35 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester. Denna kompentens finns inte idag i kommunen. 
Upphandlingsenheten kan därför få svårigheter vid ett eventuellt införande 
av en upphandlingsmodell, Vita jobb, enligt inlämnad motion. 

På grund av att expertkunskap inom detta område saknas i kommunen 
föreslår upphandlingsenheten att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 030 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Berry Lilja (S) föreslår bifall till motionen. 

Ulf Abrahamsson (C) och Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Kenth Williamssons m.fl. förslag och Stig-Göran Hultsbos förslag 
om återremiss. 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 049 2016/153 36 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 Nej-röster mot 5 Ja-röster att ärendet ska 
återremitteras. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 030 2016/153 38 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Ny upphandlingsmodell 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med upphandlingsenhetens 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning 
görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 

Upphandlingsenhetens svar på motionen: 

Upphandlingsenheten har under våren tillsammans med Jönköpings läns 
upphandlingschefer varit inbjuden att träffa vår civilminister Ardalan 
Shekarabi, för att bland annat diskutera hur upphandlingsenheterna ska 
kunna ställa och följa upp krav på lagförslaget om kollektivavtalsvillkor i 
upphandlingar. 

Civilminister Ardalan Shekarabi vill lagstifta så att företag som vill sälja 
varor eller tjänster till offentlig sektor måste kunna erbjuda de anställda 
löner, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal. Kritiken 
mot förslaget har varit hård på grund av följande: 

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

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

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 030 2016/153 39 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester. Denna kompentens finns inte idag i kommunen. 
Upphandlingsenheten kan därför få svårigheter vid ett eventuellt införande 
av en upphandlingsmodell, Vita jobb, enligt inlämnad motion. 

På grund av att expertkunskap inom detta område saknas i kommunen 
föreslår upphandlingsenheten att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att arbetsutskottet 
bifaller kommunledningskontorets förslag att avslå motionen. 

Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet föreslår att motionen 
bifalls. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunledningskontorets förslag antas. 

Omröstning begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Ulf Abrahamsson (C) X 
Kenth Williamsson (S) X 
Berry Lilja (S) X 
Christer Sandén (KD) X 
Gert Jonsson (M) X ___ 

3 2 
forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 030 2016/153 40 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottet beslutar med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster att bifalla 
kommunledningskontorets förslag. 



Datum Beteckning/Dnr Sida 
2016-12-08 2016/153 1(1) 

Handläggare 
Ann Clewåker 
0370-678113 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
upphandling@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Svar på – Motion Ny upphandlingsmodell 
Upphandlingsenhetens svar på motion gällande en upphandlingsmodell som 
säkerställer att våra upphandlingar inte används för social dumpning; 
exempelvis Vita jobb-modellen. 

Upphandlingsenheten har under våren tillsammans med Jönköpings läns 
upphandlingschefer varit inbjuden att träffa vår civilminister Ardalan 
Shekarabi, för att bland annat diskutera hur upphandlingsenheterna ska 
kunna ställa och följa upp krav på lagförslaget om kollektivavtalsvillkor i 
upphandlingar. 

Civilminister Ardalan Shekarabi vill lagstifta så att företag som vill sälja 
varor eller tjänster till offentlig sektor måste kunna erbjuda de anställda 
löner, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal. Kritiken 
mot förslaget har varit hård på grund av följande: 

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

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

Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester. Denna kompentens finns inte idag i kommunen. 
Upphandlingsenheten kan därför få svårigheter vid ett eventuellt införande 
av en upphandlingsmodell, Vita jobb, enligt inlämnad motion. 

På grund av att expertkunskap inom detta område saknas i kommunen 
förslår upphandlingsenheten att motionen avslås. 

Bengt-Olof Magnusson   Ann Clewåker 
Kommundirektör Upphandlingsansvarig 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2016-08-29 § 076 2016/153 4 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Ny upphandlingsmodell

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för Social dumping exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning görs 
för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 30 juni 2016 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Kenth Williamsson (S) redogör för motionen. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 166 2016/144 19 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Sex timmars arbetsdag på prov 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med socialnämndens 
förslag. 

Reservation 
Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har lämnat in en 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. 

Sex timmars arbetsdag kan innebära olika arbetstid i olika verksamheter.  
För att möta behovet av vår tillgänglighet behövs personal dagtid eller 
dygnet runt. Det innebär att antingen lägga schema med längre eller kortare 
arbetspass med någon ledig dag i veckan och varannan helg. För att 
åstadkomma det behövs mer personal vilket i sig betyder fler arbetstillfällen 
men också en ökad kostnad om man väljer att bibehålla nuvarande heltids 
lön. 

Att arbeta långa arbetspass är både psykiskt och fysiskt ansträngande men 
en stor del av personalen väljer hellre det än att arbeta varannan helg i dag. I 
dagens samhälle har vår fritid fått ett högt värde, man vill kunna umgås med 
familj, göra aktiviteter mm. 

Lärare har enligt avtal 5 timmars förtroende arbetstid förutom de 40 som 
utförs på arbetsplatsen. Den tiden oftast utförs hemma på kvällar och helger.  
Här finns risken att arbetet blir gränslöst och finns med även på fritiden 
vilket gör att tid för vila och återhämtning inte blir tydligt. Det samma gäller 
också för många av våra chefer. 

forts. 

10.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 166 2016/144 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottet beslutade 2016-12-09, § 223 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och att de kan rymmas inom 
socialnämndens budget. 

Socialnämnden föreslår i beslut 2017-06-21, § 60 att motionen avslås, då det 
inte är rimligt att hantera denna fråga inom befintlig budget. 

Socialnämnden har beslutat att avvakta med utredning gällande den 
påverkan förkortad arbetstid kan ha på verksamheten. Ringa värde finns i att 
utnyttja resurser i dagsläget gällande analys för ändamålet då en ansträngd 
budget väntas 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-05 
Motion – Sex timmars arbetsdag på prov, inkommen 2016-06-27 
Socialnämndens beslut 2016-10-20, § 96 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-09, § 223 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut 2017-06-21, § 60 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 164 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (V) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag och ställer förslagen 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 Lennart Karlssons förslag 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 164 2016/144 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Sex timmars arbetsdag på prov 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med socialnämndens 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har lämnat in en 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. 

Sex timmars arbetsdag kan innebära olika arbetstid i olika verksamheter.  
För att möta behovet av vår tillgänglighet behövs personal dagtid eller 
dygnet runt. Det innebär att antingen lägga schema med längre eller kortare 
arbetspass med någon ledig dag i veckan och varannan helg. För att 
åstadkomma det behövs mer personal vilket i sig betyder fler arbetstillfällen 
men också en ökad kostnad om man väljer att bibehålla nuvarande heltids 
lön. 

Att arbeta långa arbetspass är både psykiskt och fysiskt ansträngande men 
en stor del av personalen väljer hellre det än att arbeta varannan helg i dag. I 
dagens samhälle har vår fritid fått ett högt värde, man vill kunna umgås med 
familj, göra aktiviteter mm. 

Lärare har enligt avtal 5 timmars förtroende arbetstid förutom de 40 som 
utförs på arbetsplatsen. Den tiden oftast utförs hemma på kvällar och helger.  
Här finns risken att arbetet blir gränslöst och finns med även på fritiden 
vilket gör att tid för vila och återhämtning inte blir tydligt. Det samma gäller 
också för många av våra chefer. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-12-09, § 223 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och att de kan rymmas inom 
socialnämndens budget. 

Socialnämnden föreslår i beslut 2017-06-21, § 60 att motionen avslås, då det 
inte är rimligt att hantera denna fråga inom befintlig budget. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 164 2016/144 21 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden har beslutat att avvakta med utredning gällande den 
påverkan förkortad arbetstid kan ha på verksamheten. Ringa värde finns i att 
utnyttja resurser i dagsläget gällande analys för ändamålet då en ansträngd 
budget väntas 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-05 
Motion – Sex timmars arbetsdag på prov, inkommen 2016-06-27 
Socialnämndens beslut 2016-10-20, § 96 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-09, § 223 
Socialnämndens beslut 2017-06-21, § 60 

Förslag vid sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till socialnämndens förslag att 
avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget att avslå motionen 
och finner det bifallet. 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-09 § 223 2016/144 16 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Sex timmars arbetsdag på prov 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och 
att de kan rymmas inom socialnämndens budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Sex timmar arbetsdag kan innebära olika arbetstid i olika verksamheter.  
För att möta behovet av vår tillgänglighet behövs personal dagtid eller 
dygnet runt. Det innebär att antingen lägga schema med längre eller kortare 
arbetspass med någon ledig dag i veckan och varannan helg. För att 
åstadkomma det behövs mer personal vilket i sig betyder fler arbetstillfällen 
men också en ökad kostnad om man väljer att bibehålla nuvarande heltids 
lön. 

Att arbeta långa arbetspass är både psykiskt och fysiskt ansträngande men 
en stor del av personalen väljer hellre det än att arbeta varannan helg i dag. I 
dagens samhälle har vår fritid fått ett högt värde, man vill kunna umgås med 
familj, göra aktiviteter mm. 

Lärare har enligt avtal 5 timmars förtroende arbetstid förutom de 40 som 
utförs på arbetsplatsen. Den tiden oftast utförs hemma på kvällar och helger.  
Här finns risken att arbetet blir gränslöst och finns med även på fritiden 
vilket gör att tid för vila och återhämtning inte blir tydligt. Det samma gäller 
också för många av våra chefer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-05 
Motion – Sex timmars arbetsdag på prov, inkommen 2016-06-27 
Socialnämndens beslut 2016-10-20, § 96 

Förslag vid sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för att 
reda ut konsekvenserna och att de kan rymmas inom socialnämndens 
budget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Berry Liljas förslag 
och finner att förslaget bifalls. 



Datum  Beteckning/Dnr Sida 
2016-10-05 nr. 1(4) 

Handläggare 
Åsa Öhrn 
Direkt tfn. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Svar på motion angående sex timmars arbetsdag från 
Vänsterpartiet 

Förslag till beslut 
Utifrån Vänsterpartiets motion och yrkande att; 

Avslå genomförande av ett test på ett av kommunens serviceboende för 
äldre med 6 timmarsdag då socialförvaltningen inte tycker att det är lämpligt 
att göra det i en del av en verksamhet. Det anser att ett tidsbegränsat test 
med arbetstidsförkortning bör genomföras i en hel verksamhet. 

Avslå tillsättandet av utredning om sex-timmarsdag för hela kommunens 
verksamhet utifrån att det i dag finns flera olika arbetstidsavtal i 
verksamheterna.  

Sammanfattning av ärendet 
Sex timmar arbetsdag kan innebära olika arbetstid i olika verksamheter.  
För att möta behovet av vår tillgänglighet behövs personal dagtid eller 
dygnet runt. Det innebär att antingen lägga schema med längre eller kortare 
arbetspass med någon ledig dag i veckan och varannan helg. För att 
åstadkomma det behövs mer personal vilket i sig betyder fler arbetstillfällen 
men också en ökad kostnad om man väljer att bibehålla nuvarande heltids 
lön. 
Att arbeta långa arbetspass är både psykiskt och fysiskt ansträngande men 
en stor del av personalen väljer hellre det än att arbeta varannan helg i dag. I 
dagens samhälle har vår fritid fått ett högt värde, man vill kunna umgås med 
familj, göra aktiviteter mm. 

Lärare har enligt avtal 5 timmars förtroende arbetstid förutom de 40 som 
utförs på arbetsplatsen. Den tiden oftast utförs hemma på kvällar och helger. 
Här finns risken att arbetet blir gränslöst och finns med även på fritiden 
vilket gör att tid för vila och återhämtning inte blir tydligt. Det samma gäller 
också för många av våra chefer. 

Vaggeryds kommun 

Åsa Öhrn 
Personalchef 

Bilaga 
PM angående sex timmars arbetsdag 



Sida 

2(4) 

Sex timmars arbetsdag 
Sex timmars arbetsdag är en intressant frågeställning ur flera aspekter. 
Kortare arbetsdag för vila och återhämtning, skapa fler arbetstillfällen, 
skapa jämlikhet på arbetsmarknaden. Det är också en kostnadsfråga om man 
ska behålla sin nuvarande heltids lön eller gå ner i lön utifrån arbetade 
timmar.  
Om vi i Vaggeryds kommun skulle införa sex timmars arbetsdag måste de 
ekonomiska förutsättningarna finns, även för ett projekt, vilket måste 
analyseras noggrant. 

Allmänna Bestämmelser (AB) 
Vårt avtal Allmänna bestämmelser (AB) innebär att rast ska läggas ut efter 
fem timmars arbete vilket innebär att med sex timmars arbetstid ska en 
timmes rast läggas till arbetsdagen. 

Arbetstid 
Sex timmar arbetsdag kan innebär olika arbetstid i olika verksamheter.  
För de verksamheter där man som arbetar (06:30)08:00-17:00 ( (18:00) (8 
tim + 1 tim rast)) innebär det att få en kortare dag 08:00-15:00 (6 tim + 1 
rast). Men för att möta behovet vår tillgänglighet behöver man lägga 
personal över tiden 08:00-17:00 och i vissa verksamheter från 06:30-18:00. 
Det innebär att antingen lägga schema med längre dagar och kortare dagar 
eller att arbeta längre dagar med någon ledig dag i veckan. För att 
åstadkomma det behövs mer personal vilket i sig betyder fler arbetstillfällen 
men också en ökad kostnad om man väljer att bibehålla nuvarande heltids 
lön. 

För verksamhet som pågår 24/7 kan det innebära kortare arbetspass och 
arbete varannan helg eller långa arbetspass för att kunna minska antalet 
helger per månad. Att arbeta långa arbetspass är både psykiskt och fysiskt 
ansträngande men en stor del av personalen väljer hellre det än att arbeta 
varannan helg i dag. I dagens samhälle har vår fritid fått ett högt värde, man 
vill kunna umgås med familj, göra aktiviteter mm. 

Arbetstiden i dagen samhälle ser olika ut, vissa grupper arbetar utifrån att 
åstadkomma ett resultat och arbetar då från olika platser utan reglerad 
arbetstid. Arbetet kan innebära mindre arbetstid än åtta timmar men ofta 
betydligt mer. Hos oss finns lärargruppen som enligt avtal har förtroende 
arbetstid som oftast utförs hemma på kvällar och helger. Här finns risken att 
arbetet blir gränslöst och finns med även på fritiden vilket gör att tid för  
vila och återhämtning inte blir tydligt. 



Sida 

3(4) 

Att inte ha en planerad arbetstid, som vår personal som är intermittent 
anställd (timanställd), är också en problematik som skapar en osäkerhet 
kring när man ska arbeta och hur inkomsten blir. 

Det finns flera exempel inom offentlig sektor där man infört sex timmars 
dag med bibehållen lön, för att korta arbetsdagen som gett goda resultat men 
avslutats på grund av att kostnaderna ökat.  

Arbetstider i Vaggeryds kommun 

Arbetstid Timmar Avtal 
mån-fred, dagtid 40 AB dagtid, förskola, 

kontor, teknisk 

Månd – Sön 38,25 AB, Schemalagt arbete 
på helg (med 
beredskap, tekniska) 

Mån- sönd 
Dag/Nattarbete med 
Jour bilaga J 

38,25 AB, HVB 

Mån-Sön, 
oregelbundet 

37,25 Lokalt kollektivavtal 
Vård och omsorg 

Nattarbete, vaken 
natt 

34 Lokalt kollektivavtal 
Vård och omsorg 

Mån-fredag 
Årsarbetstid 

35,5 +10 
förtroendearbetstid 

AB, Lärare 

Mån-fredag 
Årsarbetstid 

40,5 +5 
förtroendearbetstid 

Lokalt kollektivavtal, 
Förstelärare och några 
skolor 

Utveckling av veckoarbetstid och semester 
I Sverige har vi om man räknar med vår semester en kortare arbetstid än 
många länder i Europa.  
År Semester Veckoarbetstid 
1938 2 veckor 48 timmar 
1954 3 veckor 48 timmar 
1960 3 veckor 45 timmar 
1963 4 veckor 45 timmar 
1969 4 veckor 42,5 timmar 
1973 4 veckor 40 timmar 
1978 25 dagar 40 timmar 
1991 27 dagar 40 timmar 
1994 25 dagar 40 timmar 
Om ett projekt ska genomföras bör ansvarig nämnd bedöma om de har 
ekonomiska förutsättningar för att genomföra det. 



Sida 

4(4) 

Vaggeryds kommun 

Åsa Öhrn 
Personalchef 
Kommunledningskontoret 











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 061 2016/144 4 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Sex timmars arbetsdag på prov

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har lämnat in en 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. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 27 juni 2016 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Klas Gustavsson (V) redogör för motionen. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 167 2017/096 21 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag: 
Bifalla medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Åker. 
Avslå medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Svenarum. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 54 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet 
i Åker med motivering att det är den nu gällande organisationen. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i 
Svenarum med motivering att dagens organisation fungerar bra och att det 
inte finns någon anledning att ändra detta. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 035 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 54 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 166 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 166 2017/096 23 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag att bifalla medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Åker och 
avslå medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Svenarum. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 54 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet 
i Åker med motivering att det är den nu gällande organisationen. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i 
Svenarum med motivering att dagens organisation fungerar bra och att det 
inte finns någon anledning att ändra detta. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 035 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 54 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-11 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2017-07-11 

1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag att bifalla medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Åker och 
avslå medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Svenarum. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 54 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet 
i Åker med motivering att det är den nu gällande organisationen. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i 
Svenarum med motivering att dagens organisation fungerar bra och att det 
inte finns någon anledning att ändra detta. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 035 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 54 

Handläggare 
Rose-Marie Moberg 
Förvaltningssekreterare 





Datum Beteckning/Dnr Sida 
2017-04-06 2017/096 1(1) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

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 
Åke och Svenarum. 

Förslaget remitteras härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 8 september 2017. 

För kommunstyrelsen 

Gert Jonsson  Bengt-Olof Magnusson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 035 2017/096 18 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-27 











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 168 2017/091 22 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på
Fågelforsskolan 6-9

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, då det finns budgeterade 
medel för att utföra detta arbete och projekteringen är på gång. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets fastighetsenhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 51 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då äskanden för ändamålet 
lämnats till budgetberedningen. 

Kommunledningskontorets fastighetsenhet uttalar i skrivelse 2017-06-16 att 
man håller på med projekteringen för att utföra arbetet. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 034 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 51 
Fastighetsenhetens skrivelse 2017-06-16 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 167 

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

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

12.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 167 2017/091 24 

Justering Exp Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på
Fågelforsskolan 6-9

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, då det finns budgeterade 
medel för att utföra detta arbete och projekteringen är på gång. 

Sammanfattning av ärendet
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. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets fastighetsenhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 51 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då äskanden för ändamålet 
lämnats till budgetberedningen. 

Kommunledningskontorets fastighetsenhet uttalar i skrivelse 2017-06-16 att 
man håller på med projekteringen för att utföra arbetet. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 034 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 51 
Fastighetsenhetens skrivelse 2017-06-16 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-11 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida

Datum 
2017-07-11 

1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på
Fågelforsskolan 6-9

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, då det finns budgeterade 
medel för att utföra detta arbete och projekteringen är på gång. 

Sammanfattning av ärendet
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. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets fastighetsenhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 51 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då äskanden för ändamålet 
lämnats till budgetberedningen. 

Kommunledningskontorets fastighetsenhet uttalar i skrivelse 2017-06-16 att 
man håller på med projekteringen för att utföra arbetet. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 034 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 51 
Fastighetsenhetens skrivelse 2017-06-16 

Handläggare
Rose-Marie Moberg 
Förvaltningssekreterare 







Datum Beteckning/Dnr Sida
2017-04-07 2017/091 1(1) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret, 
fastighetsenheten 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

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. 

Förslaget remitteras härmed till barn- och utbildningsnämnden och 
kommunledningskontoret, fastighetsenheten för yttrande senast den 
8 september 2017. 

För kommunstyrelsen 

Gert Jonsson  Bengt-Olof Magnusson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 034 2017/091 17 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på
Fågelforsskolan 6-9

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
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. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-23 



Datum Sida 
2017-03-22 1(2) 

Från 
Föräldrarådet Fågelforsskolan 6-9 

Till 
Kommunfullmäktige 

Vaggeryds kommun 

Medborgarförslag 

Åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-9 

Bakgrund till arbetsmiljöproblemet 
Dålig luftkvalitet har varit det största arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 

sedan lång tid och det har tagits upp på skyddsronder, i elevråd och i 

föräldraråd under flera år. Både elever och skolpersonal har uppgett besvär med 

luften, bland annat halsont, torra eller rinnande ögon, trötthet och 

koncentrationssvårigheter. Elever med hälsobesvär har skickats via 

skolsköterska till vårdcentral. Eleverna har inte samma problem under 

skoluppehållen. 

Eftersom kommunen valde att inte svara på Arbetsmiljöverkets underrättelse 

2016-03-29 om att kommunen ska åtgärda de kvarstående bristerna avseende 

ventilationen/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9, beslöt 

Arbetsmiljöverket 2016-05-17 om ett föreläggande gällande att kommunen vid 

vite skulle ha åtgärdat bristerna senast 2016-09-01. 

Kommunen överklagade beslutet om föreläggande 2016-05-31, med 

information från Fastighetsenheten om att ventilationen installerades 1991 och 

att den enligt Folkhälsomyndighetens råd om ventilation inte har kapacitet för 

den nuvarande personbelastningen på Fågelforsskolan. Man uppgav också att 

ventilations- och belysningssystemen enligt lokalplanen ska bytas ut inom 

mindre än 3 år och att värmesystemet ska ses över1. Tills dess har man 

rekommenderat skolan att anpassa antalet personer i rummen till 

rekommenderad personbelastning, ha kortare lektioner med längre 

mellanliggande raster och att öppna fönster för vädring under rasterna. 

Skolans rektor har svarat Fastighetsenheten att deras rekommendationer inte är 

praktiskt möjliga att genomföra. De skulle kräva fler klassrum, fler lärare och 

längre skoldagar. Vädring är också olämpligt för elever med allergiproblem. 

Kommunstyrelsen beslöt 2017-03-01 om att godkänna barn- och 

utbildningsnämndens förslag om att åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder 

punkt 1-7, men beslöt att invänta förvaltningsrättens utslag i 

kommunförvaltningens överklagan av ventilationsfrågan (punkt 8). 

1 Notering: De här åtgärderna finns med i lokalplanen för skollokalerna, men då först om 

fyra år och budgeten för detta är inte beslutad än. 



Sida 
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Åtgärder behövs nu 
Bristerna i arbetsmiljön på Fågelforsskolan 6-9 som har påtalats av 

Arbetsmiljöverket behöver åtgärdas omedelbart. Att göra detta är helt 

oberoende av det framtida utslaget i förvaltningsrätten angående 

Arbetsmiljöverkets föreläggande. 

Föräldrarådets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige behöver besluta att nödvändiga medel ska avsättas till 

att omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat avseende 

ventilationen/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9. 

Föräldrarådet på Fågelforsskolan 6-9 

via Maricha Asplund 

företrädare för föräldrarådet 



Sida 

Datum 
2017-09-08 

1(3) 

Till kommunfullmäktige 

Stiftelsen Regementsheden årsredovisning 
2016 – Frågeställningar att besvara 

Inledning 
Stiftelserna har i lagstiftningen en mycket självständig ställning. I princip 
finns det ingen ägare till en stiftelse. Detta innebär att styrelsen för stiftelsen 
har en självständig roll att bedriva verksamheten inom stadgarna för 
Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd. Styrelsens uppdrag är att bedriva 
museiverksamhet inom Skillingaryds Läger samt att vara truppslagsmuseum 
för Ingenjörtrupperna. Kommunfullmäktige har att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen enligt stadgarna. Till sin hjälp för att kunna bevilja ansvarsfrihet 
har kommunfullmäktige utsett en revisor samt en revisorssuppleant som ska 
avge revisionsberättelse för respektive verksamhetsår. Revisionsberättelsen 
ska tillställas kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun. 
Beträffande medel som Kultur och Fritidsnämnden förfogar över för 
museiverksamhet och hur dessa har disponerats måste kommunfullmäktige 
rikta frågeställningarna till nämnden eftersom det är nämnden som har 
redovisningsansvaret gentemot kommunfullmäktige.  

1. På vilket sätt Stiftelsen följt det uppdrag de har
Stiftelsens verksamhet leds av dess styrelse. Styrelsen avgränsar
verksamheten utifrån sina stadgar. Styrelsen upprättar årsredovisning
vilken revideras av auktoriserad revisor och kommunrevisor.
Årsredovisningen med revisionsrapport inlämnas till Stiftelseregistret
(Länsstyrelsen i Östergötland) och till Vaggeryds kommun som avgör
frågan om ansvarsfrihet.

2. Förklara hur antalet besökare räknas
Antalet besökare i museilokalerna är en summering av antal
registreringar i kassaregistret och manuell räkning. Besök vid aktiviteter
utanför museilokalerna räknas manuellt.

3. Redovisa antalet besökare som betalt entré
Denna uppgift särredovisas inte mer än vad avser besökare som
personligen betalar entré i receptionen, vilket uppgår till 2 525 st.
Till detta kommer besökare som betalar entréavgifter som faktureras i
efterhand. Slutligen besökare som går in gratis. Det totala antalet
besökare i dessa tre kategorier uppgår sammantaget till 4 711 personer
år 2016.

13.
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Utdrag ur Årsredovisning 2016 
Besökare 
Totalt har 4711 personer besökt Miliseums utställningar under året. 
Denna relativa minskning beror främst på att de tyska och danska 
besökarna som normalt sett kommer sommartid, detta år i stort sett 
uteblir, med stor sannolikhet som en följd av stängningen av Hapimag. 
Den påtvingade stängningen av Miliseum en vecka under högsäsong 
bidrar självfallet också till minskningen. Tidsbrons nödvändiga fokus 
på filminspelningen har också gjort att antalet barn- och ungdomsbesök 
minskat. Räknat i kronor inbringar dock årets besökare lika mycket 
pengar som förra årets och försäljningen har ökat något. 
Biblioteket och forskarplatserna har nyttjats av 31 personer.  
Soldattorpet Lillemo har besökts av 347 personer.  
Externa föredragningar, har nått ytterligare c:a 400 personer. 
”Geocachepunkt Lillemo”: 36 personer. 
”Sveriges Militärhistoriska Dagar 2016” 20-22 maj besöktes av c:a 
2000 personer. 
Summa: 7525 personer 
 
Tidsbrons programverksamhet: 2195 personer. 
Summa summarum: 9720 personer. 
 

4. Redovisa antalet besökare i olika kategorier 
Totalt 4 711 besökare varav: 
- Vuxna 3 194 
- Ungdomar 12-18 år 565 
- Barn under 12 år 952 

 
5. Redovisa ekonomisk rapport från kultur- och fritidsnämnden vad 

avser Stiftelsens verksamhet 
Kommunens kostnader för Miliseum är i driftbudgeten avsatta i kultur- 
och fritidsnämndens budget för museiverksamhet och avser 
museichefstjänsten. 
Budgeten för 2016 uppgick till 626 000 kr och resultatet blev enligt 
budget.  
För att balansera 2016 års resultat har 166 000 kr tagits i anspråk ur 
kommunmiljonen. 
 
Miliseum har även tillgång till av kommunfullmäktige avsatta medel för 
stödverksamhet inom ramen för den sk. kommunmiljonen, som 
beslutades om år 2011. 
Av dessa medel, totalt 4 miljoner återstår 911 tkr att disponera. 
 

6. Redovisa posten ”Övriga intäkter” från årsredovisningen 
Övriga intäkter avser dels entréavgifter dels intäkter från försäljning. 



 Sida 
3(3) 

 
 
 

 
7. Svara på kommunfullmäktiges övriga frågor om verksamheten 

Stiftelsens ordförande Bengt Dahlqvist kommer att närvara när ärendet 
behandlas i kommunfullmäktige och svara på frågor.  

 
 
Bengt Olof Magnusson, kommunledningskontoret 
 
 
Göran Svensson, kultur/ fritid 
 
 
Sven Engkvist, Miliseum 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 § 144 2017/089 25 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet hanteras av kommunfullmäktiges presidium och kommer att 
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Stiftelsen 
Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2016. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för att få en rättvis bild av vad 
man gör och för att få frågor besvarade av stiftelsens representant. 

Vaggeryds kommun har fått meddelande om att styrelsen för Stiftelsen 
Regementsheden har lämnat in årsredovisningen för 2016 utan att ha fått 
ansvarsfrihet beviljad. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 076 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och konstaterar att ärendet ska hanteras  
av kommunfullmäktiges presidium och att det kommer upp för behandling 
på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 § 076 2017/089 15 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att få en rättvis bild av vad 
man gör och för att få frågor besvarade av stiftelsens representant enligt 
bilaga till protokollet. 

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 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-04-19, § 090 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-05-10, § 095 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 

Mats Oskarsson (M) kommenterar årsredovisningen och föreslår att ärendet 
återremitteras för att få en rättvis bild av vad man gör och för att få frågor 
besvarade av stiftelsens representant. 

Roger Ödebrink (S), Martin Damberg (V), Stig-Göran Hultsbo (MP) och 
Berry Lilja (S) stödjer Mats Oskarssons förslag om återremiss. 

I debatten yttrar sig också Lennart Karlsson (V) och Ulf Abrahamsson (C). 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 § 076 2017/089 16 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Mats Oskarssons m.fl. förslag om återremiss. 

Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska återremitteras. 



Bilaga till kommunfullmäktige 2017-05-29, § 076 

Representant för Stiftelsen Regementsheden ska på kommunfullmäktige redovisa för: 

1. På vilket sätt Stiftelsen följt det uppdrag de har
2. Förklara hur antalet besökare räknats
3. Redovisa antalet besökare som betalt entré
4. Redovisa antalet besökare i olika kategorier
5. Redovisa ekonomisk rapport från kultur- och fritidsnämnden vad avser

Stiftelsens verksamhet
6. Redovisa posten ”Övriga intäkter” från årsredovisningen
7. Svara på kommunfullmäktiges övriga frågor om verksamheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-05-19 § 096 2017/089 23 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet 
Bengt Dahlqvist, ordförande för Stiftelsen Regementsheden, har bjudits in 
till dialog. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 090 2017/089 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

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. 



Kommunledningskontoret 

Sida 

Datum 
2017-04-05 

Dnr 
2017/089 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 

Förslag till beslut 
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 

Handläggare 
Torbjörn Åkerblad 
Chef för kanslienheten 







































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 160 2017/176 8 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Generell borgen för Vaggeryd-Skillingaryds 
Bostads AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja det generella borgenstaket för

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 mnkr till 600 mnkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s låneförbindelser upp
till ett totalt belopp om 600 mnkr.

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stig-Göran Hultsbo (MP) i handläggningen av 
detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2011 § 142 om ett 
generellt borgenstak för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s (VSBo) på 
300 mnkr. Lånestocken uppgår idag till 266 mnkr. I skrivelse, KS 2017/176 
har VSBo anhållit om en höjning av borgenstaket till 600 mnkr. I samband 
med kommande planerade projekt av nya lägenheter i kommunen ökar 
lånebehovet och det generell borgenstaket behöver justeras till 600 mnkr.  

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen. 
Den finansiella risken aktualiseras om någon part som kommunen gått i 
borgen för skulle hamna i obestånd med påföljden att kommunens åtagande 
skulle falla ut i kostnader för skattekollektivet. Tecknade borgensåtaganden 
2016-12-31 exklusive det solidariska borgensåtagandet som medlem i 
Kommuninvest uppgick till 316,6 mnkr varav 266 mnkr avser Vaggeryd-
Skillingaryds Bostads AB och 50 mnkr avser Vaggeryds Energi AB.  

Under de senaste åren har det genomsnittliga borgensåtagandet per invånare 
i Vaggeryds kommun uppgått till ungefär 23 200 kr, vilket är något lägre än 
genomsnittet i riket.   

Kommunen expanderar, vilket är i linje med uppsatta mål, likaså är 
efterfrågan på olika boendeformer stor och förväntas inte minska kommande 
år. Bostadsbolaget redovisar en vakansgrad nära noll, vilket innebär att man 
inte har några lediga lägenheter. Prognosen för antalet invånare i kommunen 
visar på en fortsatt tillväxt. Bolaget har en relativt god finansiell ställning. 

forts. 

14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 160 2017/176 9 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att höja det 
generella borgenstaket för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 
mnkr till 600 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB, anhållan om höjning av generella 
borgenstaket, daterad 2017-06-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 171 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 171 2017/176 28 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Generell borgen för Vaggeryd-Skillingaryds 
Bostads AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja det generella borgenstaket för

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 mnkr till 600 mnkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s låneförbindelser upp
till ett totalt belopp om 600 mnkr.

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2011 § 142 om ett 
generellt borgenstak för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s (VSBo) på 
300 mnkr. Lånestocken uppgår idag till 266 mnkr. I skrivelse, KS 2017/176 
har VSBo anhållit om en höjning av borgenstaket till 600 mnkr. I samband 
med kommande planerade projekt av nya lägenheter i kommunen ökar 
lånebehovet och det generell borgenstaket behöver justeras till 600 mnkr.  

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen. 
Den finansiella risken aktualiseras om någon part som kommunen gått i 
borgen för skulle hamna i obestånd med påföljden att kommunens åtagande 
skulle falla ut i kostnader för skattekollektivet. Tecknade borgensåtaganden 
2016-12-31 exklusive det solidariska borgensåtagandet som medlem i 
Kommuninvest uppgick till 316,6 mnkr varav 266 mnkr avser Vaggeryd-
Skillingaryds Bostads AB och 50 mnkr avser Vaggeryds Energi AB.  

Under de senaste åren har det genomsnittliga borgensåtagandet per invånare 
i Vaggeryds kommun uppgått till ungefär 23 200 kr, vilket är något lägre än 
genomsnittet i riket.   

Kommunen expanderar, vilket är i linje med uppsatta mål, likaså är 
efterfrågan på olika boendeformer stor och förväntas inte minska kommande 
år. Bostadsbolaget redovisar en vakansgrad nära noll, vilket innebär att man 
inte har några lediga lägenheter. Prognosen för antalet invånare i kommunen 
visar på en fortsatt tillväxt. Bolaget har en relativt god finansiell ställning. 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att höja det 
generella borgenstaket för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 
mnkr till 600 mnkr. 



T J Ä N S TE S K RI V E LS E
2017-08-09 

Dnr   
Förvaltning 

Till (nämnd) 

Generell borgen för Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja det generella borgenstaket för Vaggeryd-Skillingaryds

Bostads AB från 300 mnkr till 600 mnkr. 
2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaggeryd-

Skillingaryds Bostads AB:s låneförbindelser upp till ett totalt belopp om 600 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2011 § 142 om ett generellt borgenstak för 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s (VSBo) på 300 mnkr. Lånestocken uppgår idag till 266 mnkr. I 
skrivelse, KS 2017/176 har VSBo anhållit om en höjning av borgenstaket till 600 mnkr. I samband 
med kommande planerade projekt av nya lägenheter i kommunen ökar lånebehovet och det generell 
borgenstaket behöver justeras till 600 mnkr.  

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen. Den finansiella risken 
aktualiseras om någon part som kommunen gått i borgen för skulle hamna i obestånd med påföljden 
att kommunens åtagande skulle falla ut i kostnader för skattekollektivet. Tecknade borgensåtaganden 
2016-12-31 exklusive den solidariska borgensåtagandet som medlem i Kommuninvest uppgick till 
316,6 mnkr varav 266 mnkr avser Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB och 50 mnkr avser Vaggeryds 
Energi AB.  

Under de senaste åren har det genomsnittliga borgensåtagandet per invånare i Vaggeryds kommun 
uppgått till ungefär 23 200 kr, vilket är något lägre än genomsnittet i riket.   

Kommunen expanderar, vilket är i linje med uppsatta mål, likaså är efterfrågan på olika boendeformer 
stor och förväntas inte minska kommande år. Bostadsbolaget redovisar en vakansgrad nära noll, vilket 
innebär att man inte har några lediga lägenheter. Prognosen för antalet invånare i kommunen visar på 
en fortsatt tillväxt. Bolaget har en relativt god finansiell ställning. 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att höja det generella borgenstaket för 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 mnkr till 600 mnkr. 

Ärende 
Markera allt från rubriken ”Ärende” ned till rubriken ”Beslutet ska skickas till” och tryck 
[Delete] för att ta bort rutan. 



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2017-08-14  Sida 2 av 2 

Dnr 

Beslutet ska skickas till 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Handläggare 
Jörgen Hansson 

Ekonomichef, Vaggeryds kommun 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 162 2017/197 11 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Köp av fastighet, Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i 
Vaggeryd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt för köp av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd med ekonomisk kalkyl 
alternativ 2 som underlag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att före 31 augusti betala handpenning á 600 tkr för 
köp av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 augusti 2017 att 
uppdra till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 
tillsammans med kommundirektör bevaka intresset vid försäljningen av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd. Kommunen har 
genom detta getts möjlighet att förvärva den aktuella fastigheten. 

Fastigheten har stor, strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet med närmare 1 hektar mark i centralt läge.  

Det finns i dagsläget hyresgäster och fasta intäkter för fastigheten. 
Bedömningen är att riskerna med förvärvet är små då fastighetens läge 
möjliggör för ett brett användningsområde som kan anpassas till kommande 
behov. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Ekonomisk kalkyl, två alternativ (1 och 2) 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 160 

15.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 160 2017/197 12 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Köp av fastighet, Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i 
Vaggeryd 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt för köp av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd med ekonomisk kalkyl 
alternativ 2 som underlag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att före 31 augusti betala handpenning á 600 tkr för 
köp av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 augusti 2017 att 
uppdra till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 
tillsammans med kommundirektör bevaka intresset vid försäljningen av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd. Kommunen har 
genom detta getts möjlighet att förvärva den aktuella fastigheten. 

Fastigheten har stor, strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet med närmare 1 hektar mark i centralt läge.  

Det finns i dagsläget hyresgäster och fasta intäkter för fastigheten. 
Bedömningen är att riskerna med förvärvet är små då fastighetens läge 
möjliggör för ett brett användningsområde som kan anpassas till kommande 
behov. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Ekonomisk kalkyl, två alternativ (1 och 2) 



Kommunledningskontoret 

Sida 

Datum 
2017-08-21 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Köp av fastighet, Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i 
Vaggeryd 

Kommunledningskontorets förslag till arbetsutskottet 
1. Arbetsutskotttet föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt för köp av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd med 
ekonomisk kalkyl alternativ 2 som underlag. 

2. Arbetsutskottet beslutar att före 31 augusti betala handpenning a 600
tkr för köp av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 augusti 2017 att 
uppdra till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 
tillsammans med kommundirektör bevaka intresset vid försäljningen av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd. Kommunen har 
genom detta getts möjlighet att förvärva den aktuella fastigheten. 

Fastigheten har stor, strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet med närmare 1 hektar mark i centralt läge.  

Det finns i dagsläget hyresgäster och fasta intäkter för fastigheten. 
Bedömningen är att riskerna med förvärvet är små då fastighetens läge 
möjliggör för ett brett användningsområde som kan anpassas till kommande 
behov. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Ekonomisk kalkyl, två alternativ (1 och 2) 

Handläggare 
Torbjörn Åkerblad Tina Blomster Jörgen Hansson 
Chef för kanslienheten Samhällsutvecklare Ekonomichef 



Kalkyl alternativ 1 

Fastighet: Jönköpingsvägen 2a, 2b och 2c (Helårseffekter) Startfaktor 
Köpeskilling totalt inkl lagfartskostnad: 6 040 000 
Anskaffningsvärde byggnad inkl lagfartskostnad 5 264 625 3,00% 
Anskaffningsvärde Mark 775 375 
Tomtarea 9 711 m2 
Lokaler,  yta  : kr/kvm (Tandläkarklinik) 1 150 94 
Lägenh;  antal  : kvm:  hyra/mån 6 600 57 
TOTAL YTA (m2) att hyra ut idag: 750 

2017 2018 2019 
Räntesats 1,75% 1,75% 1,75% 
Ränta Byggnad 92 131 89 367 86 603 
Ränta Mark 13 569 13 569 13 569 
Avskrivning fastigheter enl plan 157 939 157 939 157 939 
SA KAPITALKOSTNADER 263 639 260 875 258 111 

Fastighetsskatt (2a = specialenhet (vårdbyggnad)). 9 000 9 000 9 000 

Inflation = 2 % m2 2,0% 2,0% 2,0% 
Fastighetsskötsel? (Ingår automover), sandning och 
snöskottning. 1 tim. 

60 45 000 45 900 46 818 

Driftsövervakning 0 0 0 0 
Larm 0 0 0 0 
Reparationer och underhållskostnader 100 75 000 76 500 78 030 
El 30 22 000 22 440 22 889 
Fjärrvärme 424 318 000 324 360 330 847 
Vatten 8 6 000 6 120 6 242 
Renhållning 27 20 000 20 400 20 808 
Fiber (ingår i Fjärrvärme ovan - ej specificerad från säljare) 0 0 0 0 
Försäkring för alla husen 32 24 000 24 480 24 970 
SA DRIFTSKOSTNADER (m2) och (kr) 681 510 000 520 200 530 604 

SUMMA KOSTNADER (kr) 782 639 790 075 797 715 

Hyror Bostäder 411 600 417 774 424 041 
Hyror lokaler 169 920 172 469 175 056 
SA INTÄKTER 581 520 590 243 599 096 

RESULTAT -201 119 -199 832 -198 618 

Kassaflödet: -43 180 -41 893 -40 680 



Kalkyl alternativ 2: 

Fastighet: Jönköpingsvägen 2a, 2b och 2c 
(Helårseffekter) 

Startfaktor 

Köpeskilling totalt inkl lagfartskostnad: 6 040 000 
Anskaffningsvärde byggnad inkl lagfartskostnad 5 264 625 3,00% 
Anskaffningsvärde Mark 775 375 
Tomtarea 9 711 m2 
Lokaler,  yta  : kr/kvm (Tandläkarklinik) 1 150 94 
Lägenh;  antal  : kvm:  hyra/mån 6 600 57 
TOTAL YTA (m2) att hyra ut idag: 750 

2017 2018 2019 
Räntesats 1,75% 1,75% 1,75% 
Ränta Byggnad 92 131 89 367 86 603 
Ränta Mark 13 569 13 569 13 569 
Avskrivning fastigheter enl plan 157 939 157 939 157 939 
SA KAPITALKOSTNADER 263 639 260 875 258 111 

Fastighetsskatt (2a = specialenhet (vårdbyggnad)). 9 000 9 000 9 000 

Inflation = 2 % m2 2,0% 2,0% 2,0% 
Fastighetsskötsel? (Ingår automover), sandning och 
snöskottning. 1 tim. 

30 22 500 22 950 23 409 

Driftsövervakning 0 0 0 0 
Larm 0 0 0 0 
Reparationer och underhållskostnader 50 37 500 38 250 39 015 
El 30 22 000 22 440 22 889 
Fjärrvärme 424 318 000 324 360 330 847 
Vatten 8 6 000 6 120 6 242 
Renhållning 27 20 000 20 400 20 808 
Fiber (ingår i Fjärrvärme ovan - ej specificerad från säljare) 0 0 0 0 
Försäkring för alla husen 32 24 000 24 480 24 970 
SA DRIFTSKOSTNADER (m2) och (kr) 601 450 000 459 000 468 180 

SUMMA KOSTNADER (kr) 722 639 728 875 735 291 

Hyror Bostäder 411 600 417 774 424 041 
Hyror lokaler 169 920 172 469 175 056 
SA INTÄKTER 581 520 590 243 599 096 

RESULTAT -141 119 -138 632 -136 194 

Kassaflödet: 16 820 19 307 21 744 

Bästa hälsningar! 
Jörgen Hansson 
0370-67 81 04 



























SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 163 2017/120 12 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att följande delegeringar 
från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsens reglemente: 

- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen. 

- 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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 098 att remittera ärendet till 
miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Miljö- och byggnämnden meddelar i beslut 2017-06-27, § 136 att miljö- och 
byggnämnden inte har någon erinran mot förslaget. 

forts. 

16.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 163 2017/120 13 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19, § 092 
Tjänsteskrivelse 2017-05-03, Riskbedömning 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 098 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-06-27, § 136 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 162 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 162 2017/120 15 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att följande delegeringar 
från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsens reglemente: 

- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen. 

- 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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 098 att remittera ärendet till 
miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Miljö- och byggnämnden meddelar i beslut 2017-06-27, § 136 att miljö- och 
byggnämnden inte har någon erinran mot förslaget. 

forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 162 2017/120 16 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19, § 092 
Tjänsteskrivelse 2017-05-03, Riskbedömning 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 098 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-06-27, § 136 
 
 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-05-10 § 098 2017/120 25 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till miljö- och 

byggnämnden för yttrande. 

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. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-05-10 § 098 2017/120 26 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19, § 092 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten föredrar ärendet.  
 
Förslag vid sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att ärendet remitteras till miljö- och byggnämnden 
för yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Berry Liljas (S) förslag och 
finner det bifallet. 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2017-05-03 

Dnr 
1(2) 

Till kommunstyrelsen 

Riskbedömning - flytt av upprättande och antagande 
av detaljplaner från miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslag om att följande

delegeringar från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsens reglemente: 

- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen.  

- 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.  

En riskbedömning av förslaget gjordes på tjänstemannasidan den 19 mars, 
där hela miljö- och byggförvaltningen välkomnades att delta.  

Det kunde då konstateras att miljö- och byggnämndens reglemente inte 
uppdaterats efter justeringar i plan- och bygglagen, PBL, gjort att enkelt 
planförfarande tagits bort.  

Tidigare beslutsförslag revideras därför så att följande delar stryks 
(gulmarkerat): 

- 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 



Sida 
2(2) 

I riskbedömningen konstaterades även följande, vilket kommer hanteras på 
tjänstemannanivå i samverkan mellan kommunledningskontoret och miljö- 
och byggförvaltningen: 

• Det är av stor vikt att tjänstemännens bedömningar av mindre
avvikelser från detaljplan även fortsättningsvis hanteras på ett bra
sätt i samband med bygglovhantering.

• Miljö- och byggnämnden ska alltid ges möjlighet att yttra sig över
förslag till detaljplaner.

• Administrationen kring detaljplaner i verksamhetssystemet ByggR –
ta reda på om det går att skapa en länkning mellan ByggR och
Platina för att behålla en god hantering för såväl planarkitekter som
bygginspektörer. Ansvaret kring administrationen behöver
tydliggöras.

• En rutin för miljö- och byggnämndens inspel till Plankommittén
behöver klargöras.

• Följande arbetsområden behöver fungera som i dag även
fortsättningsvis: Hantering av primärkarta och grundkarta.
Handläggning kring fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
Framtagande av miljöbedömningar och framtagande av checklista
för miljöprövning.

Handläggare 
Torbjörn Åkerblad 
Kanslichef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 092 2017/120 22 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 092 2017/120 23 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

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. 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2017-04-07 

Dnr 
1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
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. 

Handläggare 
Torbjörn Åkerblad 
Kanslichef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 § 170 2017/206 24 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Översyn av benämning för valdistrikten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till namn på valdistrikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen uppmanar länets kommuner att se över indelning och 
benämning av valdistrikt. Av valmyndighetens manual framgår det att 
valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. 

Storleken på valdistrikten i Vaggeryds kommun ligger mycket väl i linje 
med riktlinjen att varje distrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. 

Benämningen Tofteryd 1 och 2 samt Byarum 1, 2, 3 beskriver däremot inte 
de områden som avses. 

Kommunledningskontoret förslår följande förändring: 

Nuvarande namn Förslag på nytt namn 
Byarum 1 Vaggeryd västra 
Byarum 2 Vaggeryd norra 
Byarum 3 Vaggeryd östra 
Byarum-Bondstorp Byarum-Bondstorp 
Tofteryd 1 Västra Skillingaryd-Tofteryd 
Tofteryd 2 Skillingard östra 
Åker-Hagshult Åker-Hagshult 
Svenarum Hok-Svenarum 

Valnämnden har i beslut 2017-06-08, § 001 godkänt 
kommunledningskontorets förslag till namn på valdistrikt. 

Beslutsunderlag 
Kartor, valdistrikt (2 st) 
Länsstyrelsens skrivelse, 2017-04-21 
Valnämndens beslut 2017-06-08, § 001 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 112 

17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-08-28 § 112 2017/206 9 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Översyn av benämning för valdistrikten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen uppmanar länets kommuner att se över indelning och 
benämning av valdistrikt. Av valmyndighetens manual framgår det att 
valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. 

Storleken på valdistrikten i Vaggeryds kommun ligger mycket väl i linje 
med riktlinjen att varje distrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. 

Benämningen Tofteryd 1 och 2 samt Byarum 1, 2, 3 beskriver däremot inte 
de områden som avses. 

Kommunledningskontoret förslår följande förändring: 

Nuvarande namn Förslag på nytt namn 
Byarum 1 Vaggeryd västra 
Byarum 2 Vaggeryd norra 
Byarum 3 Vaggeryd östra 
Byarum-Bondstorp Byarum-Bondstorp 
Tofteryd 1 Västra Skillingaryd-Tofteryd 
Tofteryd 2 Skillingard östra 
Åker-Hagshult Åker-Hagshult 
Svenarum Hok-Svenarum 

Valnämnden har i beslut 2017-06-08, § 001 godkänt 
kommunledningskontorets förslag till namn på valdistrikt. 

Beslutsunderlag 
Kartor, valdistrikt (2 st) 
Länsstyrelsens skrivelse, 2017-04-21 
Valnämndens beslut 2017-06-08, § 001 

forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-08-28 § 112 2017/206 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Berry Liljas förslag och 
finner det bifallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Valnämnden 2017-06-08 § 001 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Översyn av benämning för valdistrikten 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner kommunledningskontorets förslag till namn på 
valdistrikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen uppmanar länets kommuner att se över indelning och 
benämning av valdistrikt (se bilaga). Av valmyndighetens manual framgår 
det att valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. 

Storleken på valdistrikten i Vaggeryds kommun ligger mycket väl i linje 
med riktlinjen att varje distrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. 

Benämningen Tofteryd 1 och 2 samt Byarum 1, 2, 3 beskriver däremot inte 
de områden som avses. 

Kommunledningskontoret förslår följande förändring: 

Nuvarande namn Förslag på nytt namn 
Byarum 1 Vaggeryd västra 
Byarum 2 Vaggeryd norra 
Byarum 3 Vaggeryd östra 
Byarum-Bondstorp Byarum-Bondstorp 
Tofteryd 1 Västra Skillingaryd-Tofteryd 
Tofteryd 2 Skillingard östra 
Åker-Hagshult Åker-Hagshult 
Svenarum Hok-Svenarum 

Beslutsunderlag 
Kartor, valdistrikt (2 st) 
Länsstyrelsens skrivelse, 2017-04-21 









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 2017/004 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 142, Svar på
medborgarförslag – Hastighetsbegränsande åtgärder på
Bondstorpsvägen Bilaga 

2. Kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 143, Svar på
medborgarförslag Sänk hastighetsbegränsningen från
50 km till 40 km inom Bondstorps tätort Bilaga 

3. Tackkort till kommunfullmäktige från Bengt-Olof Magnusson
i samband med att han slutat som kommundirektör

19.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 142 2015/016 12 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Hastighetsbegränsande åtgärder 
på Bondstorpsväger 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget när det

gäller hastighetsbegränsande åtgärder längs med Bondstorpsvägen 
med hänvisning till tekniska utskottets förslag på åtgärder. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget när det
gäller ny lekplats i området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-01-04 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 därmed till 
högre hastigheter än tillåtet. Önskemål framförs också om anläggande av ny 
lekplats vid Bondstorpsvägen. 

Resultat från genomförd hastighetsmätning på Bondstorpsvägen redovisades 
för tekniska utskottet 2017-03-07. Det finns framför allt 
trafiksäkerhetsrisker i form av en skola med mycket barn i området, och 
många som parkerar sina fordon längs med gatan. Vaggeryds expansion de 
senaste åren på området Västra strand har medfört en ökad trafik på 
Bondstorpsvägen. 

Tekniska kontoret har för avsikt att förbättra skyltningen och linjemålningen 
vid tätortsgränsen samt att göra mindre förträngningar och tydligare 
skyltning vid Götafors skola. I samband med att nya detaljplaner tas fram 
för bostadsområden norrut ska ett förslag om att flytta ut tätortsgränsen 
också tas fram. Trafiksäkerheten kommer också att ses över i samband med 
kommande trafiksäkerhetsprogram. Det finns idag en lekplats i området vid 
Bäckalyckevägen och tekniska kontoret ser inte att det finns behov av 
ytterligare en lekplats. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-01-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 §5 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14 
Tekniska utskottets beslut 2017-03-07 §26 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13, § 61 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 143 2015/085 13 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget med skrivelsen som 
svar ska anses vara besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-03-20 om att sänka hastigheten 
inom Bondstorps tätort. Anledningen är att det bor flera barnfamiljer där, att 
det är skolväg och att vägrenen är smal. 

Kommunfullmäktige avslog 2015-05-25 § 61 tidigare förslag om sänkt 
hastighet i Bondstorp och tekniska utskottet ser idag ingen anledning att 
ompröva det beslutet. 

Förslag vid sammanträdet 
Frågan diskuteras ingående. Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson 
(M) föreslår utifrån diskussionerna att kommunstyrelsen med skrivelsen 
som redogör för det påbörjade trafikplaneringsprogrammet ska anse 
medborgarförslaget vara besvarat. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att medborgarsförslaget 
med skrivelsen till svar kan anses vara besvarad och finner förslaget antaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13, § 62 
Medborgarförslag 2017-03-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 § 61 
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