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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§19 Godkännande av dagordning
§20 Remissyttrande över Regional utvecklingsstrategi, RUS 2019-2035

§21 Kommunalt stöd och verksamhetsberättelse – Skillingaryds- och Vaggeryds 
Internationella Vänner

§22 Kommunstyrelsens mål 2019 fortsatt arbete
§23 Kommunfullmäktiges arbetsordning revidering
§24 Analys av resultaten i Aktuell hållbarhets ranking för 2018

§25
Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) – 
Delrapportering 1 Granskning av dataskyddsombudet Johan Isaksson och 
sammanfattning av Informationssäkerhetssamordnare

§26 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018
§27 Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans
§28 Idottsplatserna - Utredning av driftsformen
§29 Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors

§30 Detaljplan för bostäder på del av Hok 2:110 m.fl., - beslut om godkännande 
av samrådsredogörelse

§31 Ny detaljplan för förskola mm. Hok 2:110 m.fl., - beslut om godkännande av 
samrådsredogörelse

§32 Planuppdrag – Ny detaljplan för Skänkelund 1 m.fl., Vaggeryds tätort
§33 Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50
§34 Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 9370
§35 Remissvar, Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun

§36 Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med 
arbetsnamn ”Mejeriet”

§37 Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019
§38 Införa InfoPoints med utvärdering efter 2019
§39 Uppdrag att utreda behovet av riktlinjer för parkering / parkeringsnorm
§40 Information från kommundirektören
§41 Yttrande - Förhandsbesked fastigheten Ekeryd 1:25
§42 Delgivningar
§43 Övrigt
§44 Planskilda korsningar
§45 Korsning järnväg Mölna / alternativ anslutning Mölna
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§19

Godkännande av dagordning
Beslut
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar:
Tillkommande ärenden:

 Yttrande - Förhandsbesked fastigheten Ekeryd 1:25
 Planskilda korsningar
 Korsning järnväg Mölna / alternativ anslutning Mölna

Paragrafen är justerad
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§20

Remissyttrande över Regional utvecklingsstrategi, RUS 2019-2035 
(KS 2018/309)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande 
daterat 2019-02-07.
 
Paragrafen justeras omedelbart.
 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har skickat ut en remissutgåva av regional utvecklingsstrategi för 
Jönköpings län 2019- 2035. Den tidigare utvecklingsstrategin gjordes 2013 med sikte på 
2025.
Utvecklingsstrategin ska revideras en gång per mandatperiod.
Kommunens svar ska vara regionen tillhanda den 20 februari. Arbetsutskottet behöver därför 
besluta om omedelbar justering.

Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att godkänna 
kommunledningskontorets förslag till yttrande.

 
 

Expedieras till 
Region Jönköpings län

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-08
 Remiss - Regional utvecklingsstrategi Jönköpings län 2019-2035
 RUS remissversion.pdf

Paragrafen är justerad
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§21

Kommunalt stöd och verksamhetsberättelse – Skillingaryds- och 
Vaggeryds Internationella Vänner (KS 2019/015)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta det kommunala stödet till Internationella Vänner på 
120 000 kronor för 2019.

Sammanfattning
Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda 
verksamheten för att möta behov där de uppstår. Verksamheten anpassas nu ytterligare för att 
möta behoven hos ensamkommande som omfattas av den nya gymnasielagen.

Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016, 2017 och 2018 och ansöker nu om 
samma belopp för 2019.

Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av ekonomiskt utfall 
för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 2018

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2019-01-30
 Ansökan - Kommunalt stöd för 2019 och verksamhetsrapport 2018 - Skillingaryds- 

och Vaggeryds Internationella Vänner

Paragrafen är justerad
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§22

Kommunstyrelsens mål 2019 fortsatt arbete (KS 2018/109)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återuppta dialogen vid nästa sammanträde för att 
färdigställa ambitionsnivån för samtliga 8 mål inför kommunstyrelsens godkännande.
 

Sammanfattning
KS mål 2019 är efter ett arbete under våren 2018 färre, tydligare och har en stark anknytning 
till kommunstyrelsens reglemente med kommunstyrelsen som samordnande funktion.

KS mål 2019 ingår i SPB19 samt i Programbudget 2019. Till varje mål finns möjliga 
strategier och en mätbarhet som skall utvecklas till en tydlig ambitionsnivå för att kunna följa 
upp resultatet.

Nytt för 2019 är att en prognos för måluppfyllelse skall redovisas både i delårsrapport per 31 
april och delårsrapport per 31 augusti i syfte att kunna göra politiska omprioriteringar under 
året vid behov.

En ambitionsnivå för samtliga 8 mål för kommunstyrelsen skall tydligt beskriva vad som skall 
uppnås:
• Det skall kunna gå att påverka och vara inom kommunstyrelsens ansvarsområde
• Det skall kunna mätas
• Det skall finnas resurser till att uppfylla målen

Kommunstyrelsen kan också välja att inte vara specifik med sin målsättning, utan låta ett mål 
vara inriktningsmål för verksamheten att förhålla sig till. Ett sådant mål blir inte styrande och 
en prognos för ett sådant mål kan inte redovisas. Målet blir ett förslag till verksamheten där 
ingen uppföljning sker baserat på önskad effekt utan genom att efterfråga verksamhetens 
aktiviteter för att bidra till målen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott för en dialog under dagens sammanträde i syfte att ta fram 
förslag till ambitionsnivå med samtliga 8 mål.
 
Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:
Mål 1. Hållbar tillväxt och utvecklad infrastruktur för de som bor, lever och verkar i 
Vaggeryds kommun
(Befintliga styrdokument - Boendeutvecklingsprogram, Miljöprogram, Marknadsplan, ÖP)
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Preliminär ambitionsnivå: Att hela kommunen utvecklas hållbart genom en geografisk 
spridning och en variation av olika samhällsfaktorer, främst bostäder, etableringar och 
infrastruktur.
Detta innebär bl.a. planberedskap, byggklara tomter och tillgängligt utbud av exempelvis 
lägenheter på alla orter. 
Arbete och fritid:
Mål 2. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper
Preliminär ambitionsnivå: At det skapas ännu skarpare matchning mellan företag och såväl 
individer som mindre grupper av individer samt ytterligare minska andelen långtidsarbetslösa.
Detta innebär bl.a. att underlätta en viss flexibilitet i skapandet av matchningspaket som inte 
kräver för stora, generella och inte anpassningsbara lösningar.
 
Mål 3. Ökad mångfald av nya företag och näringar
Preliminär ambitionsnivå: Behålla, utveckla och underlätta för fler nya företag inom 
tjänstesektorn, servicesektorn och gröna näringar och skapa förutsättningar även för små 
företag.
Detta kan bl.a. innebära att stödja klusterskapande, tillgängliggöra eller synliggöra lokaler och 
underlätta samverkan inom olika områden exempelvis mellan privata och offentliga 
fastighetsägare kring centrumutveckling på olika orter.
 
Mål 4. Ökad samverkan med civilsamhället för en högre servicekvalitet
Preliminär ambitionsnivå: En höjd synlighetsgrad av såväl utbud och aktiviteter som resurser i 
form av t.ex. lokaler.
Detta innebär bl.a. utveckling av websida och information samt utökad samverkan samt att 
integrera detta i kommande lokalförsörjningsplan för kommunen.
Kunskap och hälsa:
Mål 5. Vi skall bli en friskare kommun
Preliminär ambitionsnivå är att integrerar kunskap och hälsa i samhällsplaneringen, utöka 
informationen kring dessa frågor, mer kontinuerligt följa upp resultat samt uppmuntra 
befintliga aktörer inom området.
Detta innebär bl.a. att säkerställa trygga och hälsosamma miljöer i samhällsplaneringen, att 
följa hälsoresultat som sticker ut, exempelvis ungas psykiska ohälsa, och att skapa 
förutsättningar för det råd som skall arbeta med folkhälsa att komma igång.
 
Summering: Mål 1,2 och 3 är styrande och har en kvantitativ mätbarhet av resultat. Mål 4 och 
5 blir mer stödjande än styrande och mäts enbart på en kvalitativ egen uppfattning om 
utveckling samt eventuella mätbara mervärden som inte kunnat förutses vid årets början.
 
Mål 6,7 och 8 bearbetas vidare av kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars.
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Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13
 KS mål 2019 inför dialog ambitionsnivå KSAU 20 februari
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 2

Paragrafen är justerad
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§23

Kommunfullmäktiges arbetsordning revidering (KS 2019/034)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till omarbetad 
arbetsordning för kommunfullmäktige.
 

Sammanfattning
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt 
i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ.

Parlamentariska gruppens beslut KF 2018-06-25 § 106 innebär tillsammans med SKLs 
rekommendationer följande ändringar i fullmäktiges arbetsordning:
- Ett sammanträde även i februari
- Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören
- Talartid och antal repliker – skall utredas under året, tas ej med i denna arbetsordning

Skillnaden från SKLs rekommendationer i korthet:
- Allmänhetens frågestund är kvar 46 §
- Upphörande av uppdraget (5 §) är tillagt enligt SKL rek.
 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

Expedieras till 
Ekonomienheten
Kanslienheten
Personalenheten

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13
 Kommunfullmäktiges arbetsordning till KSAU 2019-02-20
 Arbetsordning för kommunfullmäktige - godkänd av kommunfullmäktige 2016-01-25, 

§ 008

Paragrafen är justerad
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§24

Analys av resultaten i Aktuell hållbarhets ranking för 2018 (KS 
2019/040)
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner lämnad information kring Vaggeryds kommuns 
miljöranking 2018 i Aktuell hållbarhet.

Sammanfattning
Aktuell hållbarhets miljöranking mäter ambitionsnivån i svenska kommuners miljöarbete. 
Kommunstyrelsen har valt att se till rankingen i Aktuell hållbarhet som ett av måtten på 
måluppfyllelsen för kommunens miljöarbete. För 2018 fick Vaggeryds kommun 19,6 poäng 
av 35 möjliga. Målet var satt till 20 poäng för 2018 och Kommunstyrelsen har som långsiktigt 
mål att nå 35 poäng.

Rapporten (separat handling) pekar på kommunens starka områden men också våra 
utvecklingsområden. För att kunna öka antalet poäng och klättra i rankingen bör en diskussion 
föras kring vilka områden vi ska fokusera på.

1. Vilka områden är vi på rätt väg?
2. Vilka områden ser vi de största bristerna (risk att vi inte kommer att uppnå dem på kort sikt 
utan resurser)?
3. Vilka områden vill vi fokusera mer på under kommande år?
4. Vilka områden tycker vi inte är aktuella att arbeta med för Vaggeryds kommun?
 
Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.
 

Expedieras till 
Miljöstrateg

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01
 Frågor i 2018 års kommunenkät
 Redovisning av Miljörankning i Aktuell hållbarhet 2018

Paragrafen är justerad
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§25

Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) – Delrapportering 1 Granskning av dataskyddsombudet 
Johan Isaksson och sammanfattning av 
Informationssäkerhetssamordnare (KS 2018/222)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunsstyrelsen godkänner innehållet i dataskyddsombudets rapport samt informations-
säkerhetssamordnarens rapport

Sammanfattning
Arbetet med att anpassa kommunens verksamheter och bolagen till GDPR är mycket 
resurskrävande. Stor analys och kartläggning av informationsflöden måste genomföras på 
respektive verksamhet. Processer ska kartläggas och klassning av information måste 
genomföras där bl.a. personuppgifter behandlas för att kunna svara upp till GDRs intentioner. 
Hur personuppgiftsbehandlingen hanteras beskriv i ”registerförteckning” som är en del i 
dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet har kontrollerat Vaggeryds kommuns 
”registerförteckning” och lämnat utlåtande för godkännande av kommunstyrelsen. 
Informationssäkerhetssamordnaren har sammanfattat rapport kring förflyttningen och 
följsamhet enligt GDPR från maj till och med november 2018.
 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet.
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16
 Rapport från Informationssäkerhets samordnare _ Del 1 kontroll av 

personuppgiftsbehandling  20181022
 Rapport Vaggeryd GDPR kontroll 20181021 Dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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§26

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 (KS 2019/048)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Tekniska utskottets verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Räddningstjänsten

Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resultat om plus 1,0 mnkr exklusive 
överförmyndarverksamhet, Räddningstjänst och tekniska utskottets verksamhet. De 
exkluderade verksamheterna redovisas separat i egna avsnitt i årsredovisningen.

Tekniska utskottets verksamhet redovisar ett positivt resultat om plus 1,1 mnkr. Den 
skattefinansierade verksamheten redovisar minus 250 tkr och vatten och avlopp plus 1,37 
mnkr. Renhållningsverksamheten har övergått i Kommunalförbundet Samverkan Återvinning 
Miljö (SÅM).

Överförymndarverksamheten redovisas inom ramen för kommunens årsredovisning i eget 
avsnitt. Resultatet uppgick emellertid till minus 641 tkr år 2018.

I rapporterna för var och en av verksamheterna framgår det ekonomiska resultatet per 
programområde. De större avvikelserna kommenteras. Likaså framgår några av de aktiviteter 
och insatser som genomförts under året kopplat till kommunfullmäktiges och 
verksamheternas mål för 2018. I allt väsentligt pågår många projekt och insatser med 
koppling till beslutade mål och måluppfyllelsen är i de flesta fall god.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet över tid präglats 
av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond med gamla resultat, avsevärt bidragit 
till kommunens ökning av det egna kapitalet.
 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.
 

Expedieras till 
Kommundirektör
Ekonomichef
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Förvaltningschef, teknisk verksamhet
Räddningschef

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
 Kommunstyrelse - Verksamhetsberättelse 2018
 Tekniska utskottet - Verksamhetsberättelse 2018
 Räddningstjänsten Verksamhetsberättelse 2018

Paragrafen är justerad

15 (41)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans (KS 
2019/039)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för budget i balans.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 om riktlinjer för ekonomistyrning och god 
ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun. I riktlinjen framgår i princip 4 att:

- Nämnd skall bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att det
egna ansvaret för verksamheten säkerställs. Nämnd svarar också för att eventuella
åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess utfall.

I budget 2019 fick kommunstyrelsen som nämnd ett effektiviseringskrav om 3 procent vilket 
innebar 1 548 tkr. För budgetåret 2018 var motsvarande effektivitetskrav 755 tkr.

Utifrån tilldelade medel för 2019 har ett gediget detaljbudgetarbete genomförts. Arbetet har 
varit gediget och målinriktat i syfte att hitta en ordning och reda samt få alla poster som vi vet 
med säkerhet inträffar under 2019 budgeterade. Arbetet har gjorts både i förvaltningsdelen 
och i den politiska delen. När arbetet sammanställts till en helhet, saknas cirka 3 mnkr.

Kommunens regler princip 12 tydliggör att en nämnds budget för driftverksamheten inte får 
vara underbalanserad. Princip 17 och 18 beskriver att handlingsplan med åtgärder för budget i 
balans ska tas fram av förvaltningschef till nämndens nästkommande möte. Utifrån 
regelverket och god ekonomisk hushållning redovisas kommundirektörens förslag till åtgärder 
för budget i balans i detta ärende. Enligt princip 19 ska beredning med alla nämnder som 
berörs av en större förändring göras. I detta ärende påverkar förslag nr 9 Miljö- och 
byggnämnden. Likaså har förslag 11 beredningskrav gentemot övriga nämnder.

Handlingsplanen för budget i balans summerar till cirka 3 miljoner kronor. Delar i planen 
innebär förslag på nya prioriteringar av medel som idag inte nyttjas/används eller som 
behöver värderas om utifrån att grundbemanning och grunduppdraget inte kan finansieras 
inom ramen för tilldelade medel.

För att kunna upprätthålla en budgetföljsamhet under året behöver åtgärdsplanen antas i 
kommunstyrelsen skyndsamt.

16 (41)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.
 

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) meddelar att (S) inte tar ställning till förslaget idag.
 

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner 
det bifallet.
 

Expedieras till 
Alla nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Kanslichef
Personalchef
IT-chef
Servicechef
Arbetsmarknadschef

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-30
 Bilaga 1, Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans 2019-2022, PDF

Paragrafen är justerad
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§28

Idottsplatserna - Utredning av driftsformen (KS 2018/187)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning med följande inriktning:
Nuvarande driftsform med två valda föreningsstyrelser med ett förtydligat förvaltande 
uppdrag över våra idrottsplatser.
Styrelserna ska erhålla ett nytt årligt arvode från Vaggeryds kommun fritt att förvalta för 
aktivt styrelsearbete.
Föreningsstyrelserna har arbetsgivaransvaret för verksam personal på idrottsplatserna och 
Vaggeryds kommun ska ge styrelserna råd och stöd i förekommande arbetsgivarfrågor samt 
samverka i utbildningar och andra personalrelaterade sammanhang.
Föreningsstyrelserna ska förvalta idrottsplatserna. Vaggeryds kommun hanterar årlig 
besiktning av idrottsplatserna och ansvarar för att fastigheternas värde består i form av 
underhåll av byggnader.
Föreningsstyrelserna ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheter och inventarier och 
anläggningarnas drift. Vaggeryds kommun bistår med råd och stöd så att den dagliga skötseln 
av anläggningarna kan utföras på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.
Vaggeryds kommun ansvarar för brandskydd, miljöskydd och övrigt som gör att verksamhet 
kan bedrivas utan risk för skada och ohälsa för de som vistas i anläggningarna.
Vaggeryds kommun tecknar försäkringar för fastigheter och annan fast egendom.
Fortsatt utredning ska också klargöra förutsättningar för ekonomin i drift och investeringar.
 
 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att låta utreda alternativa och hållbara driftsformer för 
idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP samt att en konsekvens- och riskanalys ska 
göras för de olika driftsformerna som föreslås. Utredningen utförs av en extern utredare och 
sakkunnig inom verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delaktiga i utredningsprocessen.
Konsult Stephan Lund presenterade utredningen vid arbetsutskottets sammanträde den 16 
januari 2019. Fyra hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys 
redovisades. Arbetsutskottet beslutade då att återuppta ärendet vid arbetsutskottets kommande 
sammanträde för beslut om en inriktning för en fördjupad utredning.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2018-12-28 § 214 förordat en fördjupad utredning av 
nuvarande driftsform inklusive justeringar samt driftsformen i kommunal regi.
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Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) presenterar femklöverns förslag om fortsatt utredning 
med följande inriktning:
 
Nuvarande driftsform med två valda föreningsstyrelser med ett förtydligat förvaltande 
uppdrag över våra idrottsplatser.
Styrelserna ska erhålla ett nytt årligt arvode från Vaggeryds kommun fritt att förvalta för 
aktivt styrelsearbete.
Föreningsstyrelserna har arbetsgivaransvaret för verksam personal på idrottsplatserna och 
Vaggeryds kommun ska ge styrelserna råd och stöd i förekommande arbetsgivarfrågor samt 
samverka i utbildningar och andra personalrelaterade sammanhang.
Föreningsstyrelserna ska förvalta idrottsplatserna. Vaggeryds kommun hanterar årlig 
besiktning av idrottsplatserna och ansvarar för att fastigheternas värde består i form av 
underhåll av byggnader.
Föreningsstyrelserna ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheter och inventarier och 
anläggningarnas drift. Vaggeryds kommun bistår med råd och stöd så att den dagliga skötseln 
av anläggningarna kan utföras på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.
Vaggeryds kommun ansvarar för brandskydd, miljöskydd och övrigt som gör att verksamhet 
kan bedrivas utan risk för skada och ohälsa för de som vistas i anläggningarna.
Vaggeryds kommun tecknar försäkringar för fastigheter och annan fast egendom.
 
Kenth Williamsson (S) förordar en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive 
justeringar samt driftsformen i kommunal regi, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
beslut.
 
Thomas Axelsson (KD) gör ett förtydligande av femklöverns förslag, att fortsatt utredning ska 
också klargöra förutsättningar för ekonomin i drift och investeringar.
 

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, femklöverns förslag och Kenth 
Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att femklöverns förslag 
antas.
 

Votering

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ja-röst för bifall till femklöverns förslag
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet
 
Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla femklöverns förslag.
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 8
 Idrottsplatsutredning 2018
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-28, § 214

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors (KS 2018/038)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, i enlighet med 
kultur- och fritidsnämndens förslag.
 

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med 
förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn Götarps hage till Nestors. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-11-21 § 182, avslag på motionen med hänvisning till 
Museiföreningens yttrande 2018-11-15. Där anger man bland annat att namnet Götarps hage 
är starkt förankrat i historien.
 

Expedieras till 
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-21 § 182
 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 222
 Remiss till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden för yttrande över 

motionen
 Motion angående ändring av namn Götarps hagar till Nestors

Paragrafen är justerad
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§30

Detaljplan för bostäder på del av Hok 2:110 m.fl., - beslut om 
godkännande av samrådsredogörelse (KS 2018/031)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samrådsredogörelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll 2018-01-24 § 014 i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för området Hok 2:110 m.fl. för att möjliggöra för bostäder. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 § 211 att skicka ut 
detaljplanen på samråd under perioden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09.
 
 
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-05
 Samrådsredogörelse - Del av Hok 2.110 m.fl

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Ny detaljplan för förskola mm. Hok 2:110 m.fl., - beslut om 
godkännande av samrådsredogörelse (KS 2018/108)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samrådsredogörelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll 2018-04-17 § 115 i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för att möjliggöra för förskola. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 244 att skicka ut detaljplanen på samråd 
under perioden 2018-10-30 t.o.m. 2018-2018-12-05.

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-05
 Samrådsredogörelse - Del av Hok 2.110 m.fl. - ny förskola

Paragrafen är justerad
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§32

Planuppdrag – Ny detaljplan för Skänkelund 1 m.fl., Vaggeryds 
tätort (KS 2018/294)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger positivt planbesked och ger därmed i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för att möjliggöra bebyggelse på Skänkelund 1 m.fl.
 

Sammanfattning
Ansökan om planbesked för Skänkelund 1 inkom 2018-11-15.

Underlag för planbesked har framtagits med beskrivning av projektet. Syftet är att ta fram ett 
förslag till detaljplan som möjliggör byggnation på Skänkelund 1 m.fl.
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-05
 Underlag för planbesked - Skänkelund 1 m.fl

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50 (KS 
2018/302)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att inte köpa Sörgården 1:50.

Sammanfattning
2018-11-07 gavs uppdrag av kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att undersöka 
möjligheten att köpa Sörgården 1:50, som låg ute till försäljning.
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07

Paragrafen är justerad
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§34

Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 
9370 (KS 2013/185)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av 
projektet VA utökat verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370.

Sammanfattning
Länsstyrelsen gav kommunen förläggande om inrättande av kommunalt VA-
verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionaliteten för 
avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar utifrån 
genomförda förrättningar har dragit ut på tiden, vilket föranlett en fördröjning av 
slutredovisningen av projektet. Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 
1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som 
förutsattes i planeringen. Ekonomienheten har granskat slutredovisningen och godkänt den.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07
 Tekniska nämndens beslut §012 Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde 

Bondstorp -ID 9370

Paragrafen är justerad
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§35

Remissvar, Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun (KS 
2018/272)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande synpunkter till trafiksäkerhetsprogrammet:
 
För att öka läsbarheten vore det bra med figurtext till bilder, grafer och tabeller i programmet. 
Det vore även bra med hänvisning till figurerna i texten.
Under mål och åtgärder, vore det lämpligt att ta med att trafiksäkerhetsarbetet inleds redan i 
stadsplaneringsarbetet för att planera in säkra trafiklösningar i ett tidigt skede och på så vis 
kunna minska antalet olyckor.
 
Ta fram tydliga mätbara mål på varje område.
 
Nuvarande bashastighet 50 km i timmen ska vara kvar.
 

Sammanfattning
Tekniska kontoret har tagit fram ett trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun, för att 
systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 
Trafiksäkerhetsprogrammet ska uppdateras var fjärde år i samband med ny mandatperiod.
Kommunledningskontoret har granskat programmet och föreslår följande:
För att öka läsbarheten vore det bra med figurtext till bilder, grafer och tabeller i programmet. 
Det vore även bra med hänvisning till figurerna i texten.
Under mål och åtgärder, vore det lämpligt att ta med att trafiksäkerhetsarbetet inleds redan i 
stadsplaneringsarbetet för att planera in säkra trafiklösningar i ett tidigt skede och på så vis 
kunna minska antalet olyckor.
 

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår följande tillägg till kommunledningskontorets förslag:
Markerade övergångsställen/passager är att föredra.
 
Kenth Williamsson (S) föreslår följande tillägg till kommunledningskontorets förslag:
Ändring av bashastigheten till 40 kilometer i timmen
Ta fram tydliga mätbara mål på varje område.
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Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre tilläggsförslag till kommunledningskontorets förslag 
till yttrande.
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan bifalla Kenth Williamssons förslag om att ta 
fram tydliga mätbara mål på varje område och finner det bifallet.
 
Härefter ställer ordförande förslaget om att ha kvar nuvarande bashastighet 50 kilometer i 
timmen och Kenth Williamssons förslag att ändra bashastigheten till 40 kilometer i timmen 
mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att ha kvar nuvarande bashastighet 50 
kilometer i timmen.

 
Votering
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till att ha kvar nuvarande bashastighet 50 kilometer i timmen
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag om att ändra bashastigheten till 40 
kilometer i timmen
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.
 
Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla förslaget att ha kvar 
nuvarande bashastighet 50 kilometer i timmen.
 
Till sist frågar ordförande om arbetsutskottet bifaller eller avslår förslaget om markerade 
övergångsställen/passager och finner att arbetsutskottet avslår det.
 
 

Expedieras till 
Tekniska kontoret

Beslutsunderlag
 Moderaternas synpunkter på trafiksäkerhetsprogrammet
 Miljöpartiets svar på remissen om trafiksäkerhetsprogram
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 11
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse2018-11-15
 Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun

Paragrafen är justerad

28 (41)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 (41)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd 
med arbetsnamn ”Mejeriet” (KS 2019/042)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med socialnämndens förslag, att Mejeriet godkänns som 
namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

Sammanfattning
Socialnämnden föreslår i beslut 2019-01-24, § 8 att kommunstyrelsen beslutar att Mejeriet 
godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya 
byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, 
trygghetsboende, personalkostnader, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens 
namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden. Därför är det av stor vikt att namnfrågan 
fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet ”Mejeriet”.

Socialförvaltningen har haft kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen för att få råd, de i sin 
tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna förslag till socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg 
och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och 
kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren. På platsen har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap har lämnat förslag på namnet Mejeriet.
 

Beslutsunderlag
 Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 2019-01-24 § 8

Paragrafen är justerad
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§37

Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019 (KS 
2019/018)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.

Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och 
verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal utvecklings 
sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så 
att det ligger överst i förteckningen över
verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell 
under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att anta budget och 
verksamhetsplan 2019 till beslut.
 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

Expedieras till 
Kommunal utveckling

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
 Missiv Verksamhetsplan för Kommunal utveckling
 Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2019

Paragrafen är justerad
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§38

Införa InfoPoints med utvärdering efter 2019 (KS 2018/299)
Beslut
Nuvarande inriktning, ambition och satsning behålls 2019. Ett arbete inleds under augusti 
2019 för att få en helhetsstrategi för det samlade turistarbetet.
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 §010 att återremittera ärendet gällande fortsatt 
utveckling av turistverksamheten med uppdrag att arbeta i riktningen att InfoPoints införs 
istället för turistbyrå med utvärdering efter år 2019.
Kommunledningskontoret beskriver i bilaga ”Införa InfoPoints med utvärdering efter år 
2019” hur det fortsatta arbetet kan bedrivas.
 

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår att nuvarande inriktning behålls 2019 och att arbetet med att 
införa InfoPoints påbörjas efter semestern.
 
Gert Jonsson (M) kommenterar och förtydligar Kenths förslag med att nuvarande inriktning 
om ambition och satsning behålls 2019. Ett arbete inleds under augusti 2019 för att få en 
helhetsstrategi för det samlade turistarbetet.
 

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-08
 PM införa infopoints med utvärdering efter år 2019
 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-09, § 010

Paragrafen är justerad
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§39

Uppdrag att utreda behovet av riktlinjer för parkering / 
parkeringsnorm (KS 2019/045)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med 
tekniska nämnden och handlarna utreda behovet av riktlinjer för parkering / parkeringsnorm 
och återkomma med underlag för beslut i ärendet.

Sammanfattning
Miljö- och byggförvaltningen har framfört önskemål om att kommunstyrelsen tar fram 
riktlinjer för parkering / parkeringsnorm kopplat till den fysiska planeringen.
 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet.
 

Yrkanden

Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna förslaget, men att tekniska 
nämnden och handlarna ska vara involverade i arbetet.

Expedieras till 
Miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-08
 Rekommendationer för parkering, SKL

Paragrafen är justerad
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§40

Information från kommundirektören (KS 2019/002)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra en 
kulturhistorisk inventering och inleda arbetet omgående.
Finansiering får ske genom att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens, kultur- och 
fritidsnämndens och miljö- och byggnämndens resultatregleringsfonder.
 
I övrigt godkänner arbetsutskottet lämnad information.
 

Sammanfattning
Arbetsutskottet informeras om följande:
 
Uppdraget till kommunledningskontoret att inleda en överläggning med 
Fortifikationsverket om Holma magasin (KS 2018/103)
Kommundirektören informerar från överläggningen som ägt rum den 12 februari 2019.
 
Uppdraget hur arbetet med den kulturhistoriska inventeringen fortskrider (KS 
2018/103)
Det finns material framtaget, men det är några år gammalt. Det krävs resurser för att kunna gå 
vidare med en kulturhistorisk inventering. Kostnaden beräknas till ca. 300 tkr.
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
genomföra inventeringen och inleda arbetet omgående.
Finansiering får ske genom att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens, kultur- och 
fritidsnämndens och miljö- och byggnämndens resultatregleringsfonder.
 
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Yttrande - Förhandsbesked fastigheten Ekeryd 1:25 (KS 2019/052)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det inte finns något att erinra förhandsbeskedet.
 

Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden önskar kommunledningskontorets yttrande till förhandsbesked 
avseende byggnation av enbostadshus på fastigheten Ekeryd 1:25. Kommunledningskontoret 
förslag är att det inte finns någon synpunkt på förhandsbeskedet.
 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet.
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-20
 Kartbild över berört område
 Miljö- och byggförvaltningens remiss, Ansökan om förhandsbesked

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Delgivningar (KS 2019/004)
Beslut
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna.
 

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott:
Skrivelser och meddelanden
- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 19:02, Arbetsgivardeklaration på individnivå
- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 19:5, Internränta för år 2020

Kurser och konferenser
- Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Region Skåne, Helsingborg stad, inbjudan till
KRIS 2019, 10-11 april i Helsingborg
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Övrigt (KS 2019/009)
Sammanfattning
 
Länstrafikens förändring av turer
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om Länstrafikens förändringar av turer.
Kenth Williamsson får mycket synpunkter på kollektivtrafiken, att tidtabellerna inte passar 
arbetstiderna m.m.
 
Arbetsutskottet beslutar att frågorna får lyftas vid samrådsmöte med Jönköpings Länstrafik.
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Planskilda korsningar (KS 2019/057)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att kommunen tar med sig frågan om planskilda korsningar 
vid kommande dialoger med Trafikverket.
 

Sammanfattning
Kenneth Åberg lyfter frågan om hur kommunen kan föra dialog med Trafikverket kring ett 
antal korsningar väg /järnväg som borde ses över för framtida planskilda korsningar. Ett 
exempel som lyfts är korsningen i Byarum.
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att kommunen tar med sig detta vid 
kommande dialoger med Trafikverket.
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Korsning järnväg Mölna / alternativ anslutning Mölna (KS 2019/058)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ordförande Gert Jonsson (M) tar med sig frågan och kallar till 
möte.
 

Sammanfattning
Kenneth Åberg (S) lyfter förslag om att angöra Mölna på alternativt sätt.
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ordförande Gert Jonsson (M) tar med sig 
frågan och kallar till möte.
 

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Voteringslista: §28

Ärende: Idottsplatserna - Utredning av driftsformen,  KS 2018/187

Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Kenneth Åberg (S), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ersättare X
Resultat 3 2 0
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Voteringslista: §35

Ärende: Remissvar, Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun,  KS 2018/272

Voteringslist(or)
Omröstning avseende bashastighet
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Kenneth Åberg (S), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ersättare X
Resultat 3 2 0
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