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Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2019-01-28 

Ledamöter 
Ärende § 006 Ärende § 007 Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Kenth Williamsson (S) 1 1  1 

Annelie Borgström (S) 1 1  1 

Nadira Kilim (S) 1 1  1 

Anna Karin Slunge (S) 1 1  1 

Ewa Magnusson (L) 1 1 1 

Jenny Larsen (KD) 1 1 1 

Ulf Abrahamsson (C) 1 1 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 1 1 

Gert Jonsson (M) 1 1 1 

Martin Damberg (V)  Frånvarande 

Roger Ödebrink (S) 1 1  1 

Kenneth Åberg (S) 1 1  1 

Tuula Ingner (S) 1 1  1 

Carina Ödebrink (S)  Frånvarande 

Magnus Thelin (L) 1 1 1 

Atcha Adinda (L) 1 1 1 

Thomas Axelsson (KD) 1 1 1 

Jörgen Johansson (C) 1 1 1 

Pelle Philip (C) 1 1 1 

Mats Oskarsson (M) 1 1 1 

Jan-Olof Svedberg (SD) 1 1  1 

Jan-Erik Aronsson (SD) 1 1 1 

Claes Nord (SD) 1 1 1 

Marijo Corkovic (S) 1 1  1 

Christina Karlsson (S) 1 1  1 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 1 1 1 



      

 Ärende § 006 Ärende § 007 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Christer Sandén (KD)  1 1   1      

Sofia Isaksson (KD)  1 1   1      

Ida Philip (C)  1 1   1      

Anna-Maria Toftgård (C)  1 1   1      

Britt Johansson (M)  1 1   1      

Valter Hagström (SD)  1 1     1     

Niklas Oskarsson (SD)  1 1     1     

Jan Sjögren (SD)  1 1   1      

Lennart Karlsson (EMP)  1   1    1     

Klas Gustavsson (EMP)  1   1    1     

Gunilla Otterberg (M)  1 1   1      

Ann-Katrin Löfstedt (M)  1 1   1      

Robert Alkemark (S)  1 1     1     

Maritha Bengtsson (KD)  1 1   1      

Christer Holmgren (M)  1 1   1      
 



      

Ersättare 
 Ärende § 006 Ärende § 007 Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Carl Johansson (M)           

Lars Seger (M)           

Werner Andersson (M)           

Adis Begovic (M)           

Carina Stridh Bjurhager (C)           

Sverker Bernhardsson (C)  1 Ej tjg. ersättare       

Sven Samuelsson (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Kim Andersson (L)           

Nicklas Nordquist (KD)  1 Ej tjg. ersättare       

Viktoria Önneby (KD)           

Camilla Ohlsson (KD)           

Tommy Ottosson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Solweig Antonsson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Nexhat Shabani (S)           

Anita Chestersson (S)  1 1     1     

Helena Erlandsson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Thomas Strand (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Elizabeth Orellana Bravo (V)  1 1     1     

Linnéa Lundgren (V)           

Malin Rehnstedt (MP)           

Michael Anderberg (MP)           

Lars-Olof Hindersson (SD)           

Patrick Åhlin (SD)  1 Ej tjg. ersättare       

Johan Oskarsson (SD)           

Eva Malmberg (EMP)           

Jennie Lassen (EMP)           

SUMMA   41 39  2  24  17     
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 001 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse och dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning 
samt godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning med 
tillkännagivande av yttranderätten. 

_______ 

Före sammanträdet är det en andaktsstund av pastor Jakob Fagher Bjärkhed, 
Betelförsamlingen, Vaggeryd. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 002 2019/035 3 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående industriområde Stigamo 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Interpellation har inlämnats till kommunstyrelsens ordförande av Klas 
Gustavsson (EMP) angående  industriområde Stigamo. Följande frågor 
ställs i interpellationen: 

Vem leder, beslutar och följer upp arbetet med Stigamoprojektet? 
Vilken är kostnaden fram till 31 dec 2018? 
Vilken är inkomsten fram till 31 dec 2018? 
Har det varit någon juridisk tvist gällande konsultarbetet/arvode? 
 
Beslutsunderlag  
Interpellation inlämnad 2019-01-28 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 003 2019/036 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Kolonilotter i Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 
2019-01-28 med förslag att: 
• Vaggeryds kommun upprättar kolonilotter i Skillingaryd för uthyrning 

till privatpersoner och kommunal verksamhet. Kolonilotterna ska 
samordnas i föreningsform. 

• Vaggeryds kommun utreder möjligheten till att koloniföreningen kan 
utnyttjas av kommunens sociala verksamheter. Placering och 
utformning av kolonilotterna skall då beaktas med hänsyn till aktuella 
verksamheter och brukare. 

 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion 2019-01-28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 004 2019/022 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Container på återvinnings-
centralen i Vaggeryd för överblivna fönster och dörrar 
från renoveringar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-01-16 med förslag att det ställs 
upp en container på återvinningscentralen i Vaggeryd där man kan lämna 
och hämta överblivna fönster och dörrar från renoveringar. Idag slängs 
vackra funktionsdugliga fönster och dörrar. Förslaget gör att det som slängs 
minskar och att återanvändningen ökar. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2019-01-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) yttrar sig i ärendet och föreslår att medborgarförslaget 
remitteras till kommunstyrelsen för hantering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Gert Jonssons förslag 
och finner det bifallet. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 005 2017/316 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två 
tätorterna och även ett visst antal i Klevshult,  
Byarum och Hok 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, men delar av synpunkterna i 
motionen kommer att beaktas i kommande ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamöterna Adinda Atcha (L) och Ewa Magnusson (L) har 
lämnat in en motion daterad 2017-11-29 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna Vaggeryd 
Skillingaryd och även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok.  
 
VSBO anger i sitt yttrande att väldigt mycket byggnation är på gång och att 
man följer utvecklingen inför övervägandet av var nästa byggnation ska ske 
och att de mindre orterna är med i bedömningen. 
 
Motionen kommer att beaktas i den kommande uppdateringen av 
ägardirektivet till VSBO. 
 
Under våren 2019 kommer ägardirektivet uppdateras, där inkommen motion 
kommer att beaktas. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-11-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 003 
Remiss till VSBO för yttrande 2018-02-19 
VSBOs yttrande 2018-10-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-13 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 263 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 011 
 
 forts. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 005 2017/316 7 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Ewa Magnusson (L) och Atcha Adinda (L). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 006 2018/059 8 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna 
ekonomisk förening 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag att 
avslå motionen, med följande motivering: 

Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera väl utifrån 
ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service. Därför 
anses inte ett medlemskap i Södra Skogsägarnas ekonomiska förening vara 
fördelaktigt för kommunen. 
 
Reservation 
Klas Gustavsson (EMP) och Lennart Karlsson (EMP) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för Klas Gustavssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-01-29 med förslag att: 

• Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarnas 
ekonomiska förening. 

• Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till Södra 
Skogsägarna ekonomiska förening. 

 
Tekniska kontoret ser i dagsläget inte att ett medlemskap i Södra 
Skogsägarnas ekonomiska förening är fördelaktigt för kommunen.  
Kommunens möjligheter till bra avkastning vid försäljning av 
skogsprodukter över tid är viktigt. Nuvarande leveranser av skogsprodukter 
bedöms fungera väl utifrån ekonomiskt utfall och kommunens behov av 
efterfrågad service. Att binda sig och leverera alla skogsprodukter till Södra 
Skogsägarnas ekonomiska förening anses inte vara en ekonomisk fördel 
över tid. 
Kommunal försäljning av skogsprodukter omfattas inte av Lagen om 
offentlig upphandling som reglerar kommunens inköp. 
 
Tekniska utskottet föreslår att motionen avslås. 
 
 
 forts. 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag  
Inlämnad motion 2018-01-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 029 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-11-20, § 130 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 012 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Klas Gustavsson (EMP) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Gert Jonsson (M), Kenneth Åberg (S) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Klas Gustavssons förslag och ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Klas Gustavssons förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 39 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom 
barn och äldreomsorg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget mot bakgrund av att både 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redan idag har till uppgift 
att pröva förslag om alternativa driftsformer i samband med utveckling av 
verksamhet.   
 
Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, Lennart Karlsson (EMP), Klas 
Gustavsson (EMP) och Elisabeth Orellana Bravo (V) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för Roger Ödebrinks m.fl. förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med förslag om:  
-  att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens 

äldreboende till en alternativ utförare 
-  att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till 

en eller flera alternativa utförare med syftet att få en bättre balans mellan 
kommunal och alternativ drift.  

 
Medborgarförslaget har remitterats för yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Båda nämnderna har svarat BUN 
2018-09-26 §70 och SN 2018-08-30 §69 att man redan idag har en rutin 
som innebär att man alltid ska pröva alternativa driftsformer när det är 
aktuellt för utveckling av verksamhet eller expansion av mer verksamhet.  
 
Socialnämnden skriver i sitt yrkande att Mejeriet – ett nytt särskilt boende i 
Skillingaryd förväntas vara klart våren 2020. Förvaltningen kommer inom 
ramen för detta boende pröva alternativ driftsform för vård och omsorgs-
boendet på Mejeriet.  
 
Inom barn- och utbildningsnämnden framgår att femklövern är positiva till 
att bredda mångfalden och alternativa driftsformer, vilket finns angivet i 
kommunfullmäktiges övergripande mål och programförklaring. Femklövern 
skriver att man ser fler alternativ exempelvis föreningsdrivna fritidshems-
verksamheter, privat fastighetsägande, intraprenad. Man menar samtidigt att 
det är viktigt att det finns kommunala riktlinjer samt initiativ från olika 
aktörer.  
 forts. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 007 2018/119 11 
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Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-04-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 055 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2018-05-07 
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 69 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 70 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 275 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 014 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S), Marijo Corcovic (S), Annelie Borgström (S), Kenth 
Williamsson (S) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget i sin helhet, utan motivering. 
 
Ann-Katrin Löfstedt (M), Gert Jonsson (M), Ewa Magnusson (L) och  
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Jenny Larsen (KD), Anna Karin Slunge (S), 
Lennart Karlsson (EMP) och Atcha Adinda (L). 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Roger Ödebrinks m.fl. förslag och ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Roger Ödebrinks m.fl. förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 24 Ja-röster mot 17 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2 
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Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för tomtförsäljning 
småhus, egnahem, med tillägget att blankettansökan ska vara möjlig. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Riktlinjer för godkännande har tagits fram för tomtförsäljning småhus-
egnahem, för att förtydliga processen vid tomtförsäljning. Riktlinjerna är 
avstämda och justerade enligt rekommendationer från kommunjurist. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 
Riktlinjer för försäljning av småhustomter för egnahems byggnation inom 
Vaggeryds kommun 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 260 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 004 
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Uppdatering av placeringsriktlinjer för 
pensionsmedelsförvaltning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att placeringspolicyn uppdateras enligt 
upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Gällande placeringspolicy har i väsentligheter uppdaterats i avsnittet 
riskbegränsning och övergripande placeringslimiter. Likaså har avsnittet 
övergripande placeringslimiter justerats så att placeringar i svenska enskilda 
företag upphör utifrån risk. Begreppet återlån har strukits ur riktlinjen, en 
företeelse som inte används. Avsnittet ansvarsfulla placeringar har 
kompletterats med sociala hänsyn och därför omformulerats.  
 
Beslutsunderlag  
Uppdaterad placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 266 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 005 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Stig-Göran Hultsbo (MP), Kenneth Åberg (S), Kenth 
Williamsson (S) och Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Mats Oskarsson (M) och Roger Ödebrink (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Utträde ur Sveriges ekokommuner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få en 
komplettering till beslutsunderlaget med en information med analys av: 

- Vad kan föreningen Sveriges ekokommuner idag erbjuda både politiker 
och tjänstemän och hur ska detta vid ett utträde kunna ersättas. Då avses 
frågor ur både lokalt, nationellt och även ur ett internationellt 
perspektiv.  

- En beskrivning av kontakterna och en analys av varför kommun-
fullmäktiges vilja och mening med ett medlemskap resulterat i så lite 
”verkstad”. Hur har kunskapen om föreningens information och 
verksamhet förts ut till politiker, anställda och även allmänhet. 

- Vilka abonnemang och liknande, som vi genom föreningen kan få 
rabatterat eller gratis, betalar vi nu en full avgift för. 

- Vad kan den inbesparade summan på 8200:-/år, och som används som 
huvudargument för ett utträde, användas till och som i så fall också 
borde kompensera det förlorade värdet av ett utträde ur föreningen 
Sveriges ekokommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Organisationen Sveriges ekokommuner (SEKOM) ska främja utvecklingen 
för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig 
koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. SEKOM ska också 
vara opinionsbildare och en kunskapsförmedlare av goda exempel. 
Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ska begära 
utträde ur SEKOM från och med 2019 eftersom bedömningen är att nyttan 
med medlemskapet inte bedöms som särskilt stor i förhållande till 
kostnaden. Att gå ur Sveriges ekokommuner innebär att medlemsavgiften på 
8 200 kr/år kan användas till andra ändamål som hjälper oss att nå våra 
miljömål och för att stötta det miljöstrategiska arbetet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 134 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 278 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 009 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag att gå ur organisationen Sveriges 
ekokommuner. 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet för att få en komplettering till beslutsunderlaget med 
en information med analys av: 
- Vad kan föreningen Sveriges ekokommuner idag erbjuda både politiker 

och tjänstemän och hur ska detta vid ett utträde kunna ersättas. Då avses 
frågor ur både lokalt, nationellt och även ur ett internationellt 
perspektiv.  

- En beskrivning av kontakterna och en analys av varför 
kommunfullmäktiges vilja och mening med ett medlemskap resulterat i 
så lite ”verkstad”. Hur har kunskapen om föreningens information och 
verksamhet förts ut till politiker, anställda och även allmänhet. 

- Vilka abonnemang och liknande, som vi genom föreningen kan få 
rabatterat eller gratis, betalar vi nu en full avgift för. 

- Vad kan den inbesparade summan på 8200:-/år, och som används som 
huvudargument för ett utträde, användas till och som i så fall också 
borde kompensera det förlorade värdet av ett utträde ur föreningen 
Sveriges ekokommuner. 

 
Kenth Williamsson (S), Jenny Larsen (KD) och Roger Ödebrink (S) föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller återremissförslaget. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Stig-Göran Hultsbos förslag om återremiss och Jan-Olof Svedbergs 
förslag om bordläggning. 
 
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. 
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Köp av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om köp av fastigheten 
Gästgivaren 2 i Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förhandlingar har förts med PHL Fastigheter AB avseende köp av 
fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd. 
 
Värdering har genomförts för fastställande av köpeskilling. 
 
Enligt upprättat köpekontrakt utgör köpeskillingen 7 250 000 kronor.  

 
Beslutsunderlag  
Värdeutlåtande 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 283 
Förslag till köpekontrakt 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Roger Ödebrink (S) föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Val av ny ledamot i kommunfullmäktige och ny 
ledamot i valberedningen för återstående del av 
mandatperioden 2019-2022  
(fyllnadsval efter Martin Damberg (V)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Martin Dambergs avsägelse av 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 
valberedningen. 

 
2. Hos Länsstyrelsen begärs ny sammanräkning för val av ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Martin Damberg och en sammanräkning för 
val av ny ersättare. 

 
3. Till ny ledamot i valberedningen enligt förslag från vänsterpartiets 

fullmäktigegrupp utses nuvarande ersättaren 

Elizabeth Orellana Bravo (V) 
Korpgatan 6 
567 33 Vaggeryd 
 

4. Ny ersättare i valberedningen efter Elizabeth Orellana Bravo (V) utses 
vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Damberg (V), Karlsborgsgatan 2, 568 92 Skillingaryd har lämnat in 
en skrivelse 2018-11-27 där han avsäger sig sina politiska uppdrag på grund 
av flytt från kommunen. Det innebär uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige och ledamot i valberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Martin Damberg (V) 
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Val av ny ersättare i kommunfullmäktige för 
återstående del av mandatperioden 2019-2022 
(fyllnadsval efter Kim Andersson (L)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Kim Anderssons avsägelse av 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
2. Hos Länsstyrelsen begärs ny sammanräkning för val av ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Kim Andersson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kim Andersson (L), Södergatan 5, 567 33 Vaggeryd har lämnat in en 
skrivelse 2019-01-21 där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kim Andersson (V)  
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Val av ny ersättare i socialnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2019-2022  
(fyllnadsval efter Thore Ohlsson (L)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Thore Ohlssons (L) avsägelse av 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 

2. Till ny ersättare i socialnämnden enligt förslag från liberalernas 
fullmäktigegrupp utses 
 
Mathias Pettersson (L) 
Hjortsjövägen 63 
567 32 Vaggeryd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Thore Ohlsson (L), Badplatsvägen 18, 567 32 Vaggeryd , har lämnat in en 
skrivelse daterad 2019-01-18 där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Thore Ohlsson (L) 
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Val av ledamöter och suppleant i styrelsen Stiftelsen 
Regementsheden mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och suppleant i 
styrelsen för Stiftelsen Regementsheden 
 
Ledamöter   Suppleant 
Bengt Dahlqvist (M)  Ewa Magnusson (L) 
Ålaryd Mellangård 1  Jorarp 3 
568 92 Skillingaryd  567 92 Vaggeryd 
 
Jan Gustavsson (S) 
Gärdesvägen 3 
560 13 Hok 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 034 
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Val av ledamöter från partier i kommunstyrelsen som 
ska få fast arvode utöver sammanträdesarvodet i 
kommunstyrelsen mandatperioden 2019 – 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter som ska få fast arvode utöver 
sammanträdesarvodet i kommunstyrelsen: 
 
Thomas Axelsson (KD) 
Hagagatan 2 
567 31 Vaggeryd 
 

 

Magnus Thelin (L) 
Hult Gamla Skolan 1 
568 91 Skillingaryd 
 

 

Kristin Stark (MP) 
Bäck Mellangård 
567 91 Vaggeryd 
 

 

Jan-Erik Aronsson (SD) 
Åker Molund 
568 92 Skillingaryd 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse ledamöter som ska få fast arvode utöver 
sammanträdesarvodet i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-01-09, § 037 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Länsstyrelsens beslut 2018-12-10 om att Nadira Kilim (S) utses som ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Berry Lilja (S) och att Anita 
Chestersson utses som ny ersättare 

2. Länsstyrelsens beslut 2018-11-20 Överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken 

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-01-09, § 013, Medborgarförslag – Inför 
cykelpumpar i våra tätorter 

4. Kultur- och fritidsnämnden, beslut 2018-11-21 § 183, Kultur- och 
fritidsnämnden – Uppdrag öppen vägg för graffiti och gatukonst i 
Vaggeryds kommun 

5. Frågor till politiken, Frågor och förslag från deltagarna i studiecirkeln 
Mitt val vid Fabrikens Dagliga Verksamhet, Vaggeryd 

6. Femklövern, programförklaring för Vaggeryds kommun, 2019-2022 

7. Boken ”Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt 
civilsamhälle – en hälsning från svenskt föreningsliv” 

8. Boken ”Politikernas ekonomibok”, Dagens Samhälle 
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