
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 1(52) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 januari 2019  
kl. 08:30 – 16:30, sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 och 15:15-15:30 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Ulf Abrahamsson, (C), 1:e vice ordförande 
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Johanna Malmborg (C), tjg. ersättare för Thomas Axelsson (KD) 
Jörgen Johansson (C) 
Magnus Thelin (L) 
Kristin Stark (MP) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Anna Karin Slunge (S) 
Jan-Erik Aronsson (SD) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Torbjörn Åkerblad, kanslichef 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, § 002 
 Hanna Grönlund, planarkitekt, § 003 
 Madeleine Larsson, samordnare för miljöutveckling, § 003 
 Åsa Öhrn, personalchef, § 002 
 Christer Holmgren (M), ej tjg ersättare, §§ 001-002 
 Pelle Philip (C), ej tjg. ersättare, § 1- del av § 010 
 Stig-Göran Hultsbo (MP), ej tjg. ersättare 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Nexhat Shabani (S), ej tjg. ersättare, §§ 001-038 
 Josephine Svanberg (S), ej tjg. ersättare 
 Elizabeth Orellana Bravo (V), ej tjg. ersättare 

Utses att justera Annelie Borgström (S) Paragrafer 001-043 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 15 januari 2019 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Annelie Borgström 
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Sammanträdesdatum 2019-01-09 Paragrafer 001-043 

 Anslaget sätts upp 2019-01-16 Anslaget tas ner 2018-02-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2019-01-09 

Ärende § 008 Ärende § 009 Ärende § 010 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson  1 1 1 
Allan Ragnarsson  1 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Ann-Katrin Löfstedt 
Christer Holmgren 
ORDINARIE (KD) 
Thomas Axelsson 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson  1 1 1 
Jörgen Johansson  1 1 1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
Johanna Malmborg  1 1 1 
ORDINARIE (L) 
Magnus Thelin  1 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Ewa Magnusson 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark  1  1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson 1  1  1 
Kenneth Åberg 1  1  1 
Annelie Borgström 1  1  1 
Anna Karin Slunge 1  1  1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Ödebrink 
Nexhat Shabani 
Josephine Svanberg 
Elizabeth Orellana Bravo (V) 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Erik Aronsson  1 1 1 
Jan-Olof Svedberg  1 1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan Sjögren 
Valter Hagström 
SUMMA 4  9 8  5 9  4 



 
 
Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen  
Vaggeryds kommun 2019-01-09 
 Ärende § 013 Ärende  Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 4 Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M)           
Gert Jonsson  1         
Allan Ragnarsson    1        
ERSÄTTARE (M)           
Ann-Katrin Löfstedt           
Christer Holmgren           
ORDINARIE (KD)           
Thomas Axelsson           
ERSÄTTARE (KD)           
Jenny Larsen           
ORDINARIE (C)           
Ulf Abrahamsson  1         
Jörgen Johansson    1        
ERSÄTTARE (C)           
Pelle Philip           
Johanna Malmborg  1         
ORDINARIE (L)           
Magnus Thelin  1         
ERSÄTTARE (L)           
Ewa Magnusson           
ORDINARIE (MP)           
Kristin Stark  1         
ERSÄTTARE (MP)           
Stig-Göran Hultsbo           
ORDINARIE (S)           
Kenth Williamsson  1         
Kenneth Åberg  1         
Annelie Borgström  1         
Anna Karin Slunge  1         
ERSÄTTARE (S)           
Roger Ödebrink           
Nexhat Shabani           
Josephine Svanberg           
Elizabeth Orellana Bravo (V)           
ORDINARIE (SD)           
Jan-Erik Aronsson    1        
Jan-Olof Svedberg    1        
ERSÄTTARE (SD)           
Jan Sjögren           
Valter Hagström           
SUMMA  9  4        
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 001 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Tillkommande ärenden: 

- Samverkansavtal, LogPoint 
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Informationsärenden – Kommunstyrelsen 2019-01-09 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och kommunledningskontoret får i 
uppdrag att återkomma med en fortsatt analys av resultatet från SCB 
medborgarundersökning efter avstämning med berörda nämnder. 

Sammanfattning av ärendet  
Under en inledande praktisk genomgång delas bl.a. viktiga dokument ut som 
reglemente och delegationsordning samt arvodesblanketter. 

Personalchef Åsa Öhrn redogör för resultatet av en kortare medarbetarenkät som 
för första gången genomfördes 2018 som komplement till den mer omfattande 
enkät vilken genomförs vartannat år.  

Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för några av de 
kvalitets undersökningar som genomförts 2018. I SCB:s medborgarundersökning 
får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. 
Vaggeryds kommun har deltagit vartannat år sedan 2006. År 2018 svarade närmare 
500 personer i åldrarna 18-84 år.  

SKL, Sveriges kommuner och landsting, stödjer offentlig sektor med jämförelser 
med andra kommuner och att följa den egna utvecklingen över tid och belysa hur 
arbetet leder till nytta för invånaren. Vaggeryds kommun har som ambition att 
tidigt se resultat som kan leda till mål och insatser som ger bästa möjliga resultatet 
och nytta för kommunens invånare. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, 
innehåller ett urval av jämförelsetal. Samtliga resultat publiceras 23 januari och 
finns att ta del av på www.kolada.se/vaggeryd och kommer summeras i samband 
med årsredovisning 2018. 

Under 2018 har Kommunkompassen genomförts för första gången, där SKL har 
utvärderat Vaggeryds kommuns styrning och ledning. Kommunkompassen är ett 
verktyg anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen 
utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv inom 8 områden. Kommunstyrelsen 
fördjupade sig i september kring området politisk styrning och kontroll, genom en 
tvärpolitisk dialog kring rollen som kommunstyrelseledamot.  

Kommundirektören summerade resultatet av hela utvärderingen i relation till att 
integrera kommunkompassens resultat i styrning och ledning för Vaggeryds 
kommun, hur styrkor och förbättringsförslag kan användas, och hur dessa hör 
samman med PWC:s rapport, omvärldsspaningar samt tillitsdelegationens förslag. 
Det fortsatta arbetet sker med fokus på arbetsutskottets 3 prioriterade områden 
samt kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Styrmodellen är under 
utveckling mot mer effekt och nytta för våra medborgare vilket bl.a. innebär 
tydligare politiska mål. 

http://www.kolada.se/vaggeryd
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun –  
delrapportering 5 med fokus på jordbruksmarkens 
framtid 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner innehållet i delrapportering 5 för 
Grönstrukturplanen.   
 
Sammanfattning av ärendet  
Delrapportering 5 fokuserar på de försörjande ekosystemtjänsterna (mat, 
material, vatten och energi) med fokus på livsmedelsproduktion kopplat till 
jordbruksmarken i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-22 
Grönstrukturplan underlagsrapport 5 ”Jordbruksmarkens framtid” 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 265 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och samordnare för miljöutveckling 
Madeleine Larsson redogör för ärendet. 
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Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 
 
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. 
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Uppdatering av placeringsriktlinjer för 
pensionsmedelsförvaltning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera placeringspolicyn 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 
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Skolskjutsar angöring på landsbygd – investerings 
id9222 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansvaret för investeringsanslaget id 9222 
”Skolskjutsar angöring på landsbygd” överförs till Barn- och 
utbildningsnämnden från tidigare tekniska utskottet fr.o.m. 2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Barn- och utbildningsnämnden får disponera 
upp till 300 tkr av budgetmedel om 300 tkr från mandatperiod 2015-2018 
under kommande mandatperiod 2019-2022. Medlen fördelas lika över åren, 
men kan nyttjas fritt under mandatperioden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att minska investeringsanslaget ”Påspengar”, 
renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN med 300 tkr 
fördelat på 75 tkr vardera åren 2019-2022.   
 
Sammanfattning av ärendet  
För att öka möjligheten att verkställa Kommunfullmäktiges beslut från 26 
mars 2018 gör Barn och utbildningsnämnden framställan om att det 
ekonomiska ansvaret id9222 flyttas från tekniska utskottet till barn och 
utbildningsnämnden som har det formella ansvaret för att kvalitetssäkra 
hållplatser där skolskjutsar stannar i kommunen.  
 
Under åren 2015-2017 fanns investeringsmedel avsatt om 100 tkr årligen i 
tekniska utskottets budget. Inga medel nyttjades under dessa år, varvid 
medlen togs bort 2018. Nu har frågan åter aktualiserats. Ansvaret ligger på 
barn och utbildningsnämnden att säkra hållplatser för skolskjutstrafiken, 
tidigare berördes ofta angöringsplatser på landsbygd. 
 
För att inte utmana utgiftstaket för skattefinansierad verksamhet 2019 – 
2022 eller inskränka någon annan nämnds budgetmedel föreslås finansiering 
genom de ”påspengar” som idag finns avsatta under kommunstyrelsen 
2019-2022 och som avser BUN-projekt under mandatperioden.   
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-24, § 84 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 267 
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Ansökan om investeringsbidrag till Kyllåsbacken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om driftsbidrag till Eksäter 
SAM om 500 tkr avseende servicebyggnad i anslutning till Kyllåsbackens 
parkering under förutsättning att kommunens finansiella mål om 15 mnkr 
uppfylls 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Bidragsansökan har inkommit till kommunstyrelsen från Eksäter SAM där 
avsikten är att uppföra en servicebyggnad i anslutning till Kyllåsbackens 
parkering. Syftet är bland annat att utöka tillgängligheten för alla typer av 
funktionsvariationer och för den långsiktiga utvecklingen av backen. I 
dagsläget finns inget rinnande vatten eller avlopp utan toalettfrågan har 
under åren fått ordnas genom t ex torrdass och så kallade ”bajamajor”. 
Förutom Vaggeryds kommun söker verksamheten bidrag från Allmänna 
arvsfonden och Leader.  
 
Kyllåsbacken är en viktig anläggning i kommunen med cirka 3 000 årliga 
besökare. Givet att kommunens ekonomiska ställning per 2018-12-31 
uppvisar ett resultat som uppfyller kommunfullmäktiges finansiella mål om 
15 mnkr föreslås bifall till bidragsansökan i denna tjänsteskrivelse. 
Anläggningen har ett stort värde för medborgarna i dess omgivning.  
 
Det är emellertid viktigt att remittera ärendet till kultur och fritidsnämndens 
möte den 19 december för yttrande, deras syn i ärendet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-12-19, § 204 att ställa sig 
positiva till att Eksäters SAM ungdom erhåller ett bidrag på 500 tkr för 
uppförande av servicebyggnad i anslutning till Kyllåsbackens parkering. 
 
Beslutsunderlag  
Ansökan om investeringsbidrag till Kyllåsbacken – Eksäter SAM 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-26 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 269 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-19, § 204 
Leader Västra Småland, beslut 2018-12-04 
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Svar på revisionsrapport – Granskning av 
lokalförsörjning i Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat svar på revisions-
rapporten daterad 2018-11-27 avseende lokalförsörjningen i Vaggeryds 
kommun. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och 
Anna Karin Slunge (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Kenth Williamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommuns revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av lokalförsörjningen i Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har enligt protokoll 2018-10-17 § 246 givit kommunlednings-
kontoret i uppdrag att upprätta förslag till svar till granskningen, vilken 
finns som en separat skrivelse, se vidare under beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 § 246 
Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun 
Svar till granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun daterad  
2018-11-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 272 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för upprättat förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag på svar på 
revisionsrapporten, men vill ha med följande tillägg: 
Utreda förutsättningarna för en egen underhållsorganisation inom 
fastighetsenheten. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 forts. 
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Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Kenth 
Williamssons tilläggsförslag och föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Kenth Williamssons tilläggsförslag. 
 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets 
förslag och finner det bifallet. 
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kenth 
Williamssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Kenth Williamssons tilläggsförslag 
Nej-röst för avslag på Kenth Williamssons tilläggsförslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 4 Ja-röster och 9 Nej-röster, att avslå Kenth 
Williamssons tilläggsförslag. 
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Utträde ur Sveriges ekokommuner 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska gå ur 
organisationen Sveriges ekokommuner. 
 
Reservation 
Kristin Stark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget förslag. 
 
Anna Karin Slunge (S), Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S) och 
Annelie Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Anna Karin Slunges förslag. 
 
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  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 278 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristin Stark (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds 
kommun ska kvarstå som medlem i organisationen Sveriges ekokommuner. 
 
Magnus Thelin (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag att gå ur organisationen Sveriges ekokommuner. 
 
 forts. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 009 2018/291 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anna Karin Slunge (S) med instämmande av Kenth Williamsson (S) 
föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Kristin Starks förslag och Anna Karin Slunges förslag om 
återremiss. 
 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns. 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Kristin Starks förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Utvärdering av turistsäsongen 2018 och förslag till 
fortsatt utveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunlednings-
kontoret med inriktning på att kommunala turistvärdar avvecklas 2019 i 
syfte att utveckla infopoints på fler platser i Vaggeryds kommun och att 
denna inriktning utvärderas efter 2019. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och 
Anna-Karin Slunge (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Kenth Williamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Turistsäsongen 2018 visar att själva turistbyrån år 2018 tappat cirka en 
fjärdedel sett till antal besökare jämfört med år 2017. Försäljning av 
fiskekort går bra, broschyrmaterialet som kommunen tar fram uppskattas 
och av dem som besöker turistbyrån uppskattas turistvärdarnas arbete.  
 
Trenden att allt mer av frågor kopplade till turism och besöksnäring sker via 
digitala kanaler är tydlig i Sverige och allt fler kommuner och 
besöksdestinationer väljer att gå ifrån de traditionella turistbyråerna till att 
använda resurserna på annat sätt. 
 
Under 2018 har kommunledningskontoret arbetat fram en ny IT-plattform 
för turismen. Plattformen kommer lanseras under kvartal 1 2019 och bygger 
på samma lösning med öppen källkod som bland annat Destination 
Jönköping använder. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför följande utveckling av 
turistarbetet framöver: 
• Turistbyrån och kommunala turistvärdar avvecklas. Turistbyrån ersättas 

av infopoints genom att lokala aktörer tillfrågas om intresse 
 
• En del av de befintliga medel för turismarbetet används för att tillskapa 

en resurs för att i linje med marknadsplanen stärka och utveckla 
kommunen som plats med särskilt fokus på  
o centrumutveckling, handel och service 
o besöksnäring  
o landsbygdsutveckling 

 forts. 
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• Den digitala utvecklingen i syfte att utveckla och stärka den lokala 
besöksnäringen prioriteras även fortsättningsvis 

Förväntade positiva effekter av ett ökat fokus på att utveckla kommunen 
som plats: 
-  Utveckla och stärka kommunens attraktivitet som en plats att bo, leva 

och verka 
-  Samordna aktiviteter och engagemang för att stärka handel, service och 

besöksnäring i hela kommunen 
-  Sammanhållen dialog mellan kommun, handel och fastighetsägare i 

syfte att hitta lösningar och strategier för t.ex. tomma handelslokaler 
-  Bidra med kunskap och kompetens för att söka medel och bidrag som 

tar vara på engagemang och utvecklar kommunen som plats 
- Bidra till samordning av centrumutveckling, främst Skillingaryd och 

Vaggeryd 
-  Stärka boendeutveckling och landsbygdsutveckling 

Möjligheten till infopoints som komplement 
En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna 
InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller 
restaurang som kan ge turistisk information där besökarna är. Ansvaret för 
att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad 
Turistinformation eller Turistcenter. 

Sedan 2016 har möjlighet funnits att auktorisera en turismfunktion som inte 
tar emot fysiska besökare - som alltså endast är tillgänglig via webb, e-post, 
sociala medier, telefon eller brev - som Turistinformation. Vaggeryds 
kommun kan som sådan auktoriserad turismfunktion alltså vara huvudman 
för Infopoint. 

Exempel på lokala aktörer att tillfråga om intresse att vara infopoint: 
Hooks Herrgård, Byarums Hembygdsgård, Stiftsgården Tallnäs, Götaströms 
golfklubb, Hjortsjöns camping, Magnisa stuga, Miliseum, Hotell Småland, 
Leva Café, Julljus, Villa Vilan 
 
Näringslivsrådets synpunkt är att det är viktigt att attraktiviteten i hela 
kommunen utvecklas. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 280 
 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående. 
 
Ajournering begärs för diskussion i partigrupperna. 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 15:15-15:30 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) redogör för femklöverns förslag att 
återremittera ärendet med inriktning på att kommunala turistvärdar 
avvecklas 2019 i syfte att utveckla infopoints på fler platser i Vaggeryds 
kommun och att denna inriktning utvärderas efter 2019. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att turistbyrån i Skillingaryd ska vara kvar i 
sin helhet som idag, men samtidigt bygga upp arbetet med infopoints. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Kenth Williamssons förslag och förslaget om återremiss. 
 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns. 
 
Ja-röst för att ärendet ska återremitteras 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att ärendet ska 
återremitteras. 
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Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två 
tätorterna och även ett visst antal i Klevshult,  
Byarum och Hok 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, men att 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 
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Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna 
ekonomisk förening 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med tekniska utskottets förslag att 
kommunfullmäktige avslår 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. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion 2018-01-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 029 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-11-20, § 130 
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Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra tätorter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget genom att införa ett bidrag 
till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga cykelpumpar 
för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag inkom 2017-07-31 om att införa kompressorstyrda 
cykelpumpar i våra tätorter. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 
överlämnade medborgarförslaget till tekniska utskottet och kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till medborgarförslaget och ställer 
sig positiva till beskrivna intentioner. 
 
Tekniska utskottet beslutar 2017-11-28 att föreslå kommunstyrelsen att 
bifalla medborgarförslaget och tekniska kontoret påbörjar arbetet med att 
hitta möjliga platser för kompressorstyrda cykelpumpar. Man föreslår att de 
ska installeras vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg och vid 
Mejeriet i Skillingaryd. Kostnaden beräknas uppgå till 20 000 kr per 
cykelpump och ha en driftkostnad på ca 500-1000 kronor per år för alla tre 
cykelpumpar. Investeringen och driftkostnaderna för cykelpumparna 
beräknas kunna finansieras i befintlig budget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-22 att föreslå 
kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget enligt tekniska utskottets 
förslag. Kommunstyrelsen återremitterar 2018-09-05 ärendet till tekniska 
utskottet för att titta på andra alternativa lösningar med redan befintliga 
pumpanläggningar. 
 
Tekniska kontorets förslag på bidrag 
För att möjliggöra offentliga cykelpumpar utifrån medborgarförslagets 
intentioner föreslås att ett kommunalt bidrag införs från och med 2019. 
Syftet med bidraget är att stimulera privata aktörer att upplåta centralt 
placerade cykelpumpar för allmänt nyttjande. Utifrån att företagen har 
tryckluftskompressorer i sin verksamhet.  
 
  
 forts. 
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Förslag till krav för bidrag för offentliga cykelpumpar: 
• Ska vara ett företag med organisationsnummer och lokaliserat i 

Vaggeryds kommun. 
• Företaget ska tillhandahålla fri tryckluft genom pumpanordning för 

cyklar. 
• Pumpanordningen ska vara tillgänglig för allmänheten alla dagar i 

veckan, dygnet runt. 
• Pumpanordningens geografiska placering ska vara inom 300 meters 

avstånd (fågelvägen) från torgens centrumpunkt samt placerad ut mot 
allmän kommunal infrastruktur. Saknar tätorten torg definierar 
kommunen en lokal central plats som utgör avståndspunkt för 
respektive tätort.  

• Bidraget ska sökas årligen genom en digital ansöknings-blankett senast 
den 1 mars för bidrag innevarande år. 

• När bidrag har godkänts ska kommunen tillhandahålla en skylt, 
”offentlig cykelpump - Vaggeryds kommun”, som sätts upp av 
bidragstagaren. 

• Årlig ersättning utgår när ovanstående krav uppfylls med 1000 kr/år 
och betalas ut i oktober varje år. 

 
Förslag till beslut 
Alternativ A 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget och inte införa 
kommunala kompressorstyrda cykelpumpar. 
 
Alternativ B 
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget och ge tekniska 
kontoret i uppdrag att installera 3 stycken kompressorstyrda cykelpumpar 
vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg samt vid Mejeriet i 
Skillingaryd. 
 
Alternativ C 
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget genom att införa ett 
bidrag till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga 
cykelpumpar för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar. 
 
Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer alternativ C för 
medborgarförslaget, men då utskottet inte är enigt beslutas att 
kommunstyrelsen får fastställa beslutet. 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 § 108 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 § 116 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-08 § 130 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 190 
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 § 202 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-11-20, § 131 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa 
alternativ A vilket innebär att avslå medborgarförslaget och inte införa 
kommunala kompressorstyrda cykelpumpar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag, vilket innebär att bifalla medborgarförslaget genom att införa ett 
bidrag till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga 
cykelpumpar för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar och 
Jan-Olof Svedbergs förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla tekniska utskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till tekniska utskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att bifalla 
tekniska utskottets förslag. 
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Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom 
barn och äldreomsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå 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 
Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och 
Anna Karin Slunge (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Kenth Williamssons 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. 
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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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Kenth Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottets förslag antas. 
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Gemensam handlingsplan 2019-2022 och 
medborgarlöfte 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den gemensamma planen mellan 
kommun och polis samt löftet till medborgarna. Plan och löfte undertecknas 
av högsta representant från de två parterna polis och kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Handlingsplanen beskriver det brottsförebyggande samarbetet mellan polis 
och kommun där man tillsammans identifierar gemensamma problem inom 
kommunens geografiska område. 
 
Handlingsplanen förankras hos såväl Polismyndigheten som kommunens 
högsta politiska nivå. Med början av 2019-2022 års handlingsplan kommer 
fortsättningsvis planerna att löpa mandatvis, dvs. över 4 år. 
 
Medborgarlöftet är sedan 2015 en utveckling av samverkan mellan polis och 
kommun. Medborgarlöftet och handlingsprogrammet hör samman på så sätt 
att de utgår från samma lägesbild som polis och kommun tagit fram när det 
gäller det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Det är en del av 
Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för polisen att komma närmare 
medborgaren. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som främst 
polisen eller kommunen och polis tillsammans åtar sig att göra och som ska 
kommuniceras med medborgarna. 
 
Syften med medborgarlöften: 
• Skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället 
• Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter 
• Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete 
• Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka beslutprocesser 
• Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet 
 
Beslutsunderlag  
Handlingsplan 2019-2022 
Medborgarlöfte 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 281 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelie Borgström (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Köp av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

Beslutsunderlag  
Värdeutlåtande 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 283 
Förslag till köpekontrakt 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 017 2019/006 26 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie Ersättare 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

Allan Ragnarsson (M) 
Nyponstigen 17 
567 31 Vaggeryd 

Ulf Abrahamsson (C) 
Vaggeryds Gård Katrineberg 
567 91 Vaggeryd 

Jörgen Johansson (C) 
Alshult 1 
568 91 Skillingaryd 
 

Thomas Axelsson (KD) 
Hagagatan 2 
567 31 Vaggeryd 

Jenny Larsen (KD) 
Fåglabäck, Björkhamra 
568 31 Skillingaryd 

  
Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

Annelie Borgströn (S) 
Västra Järnvägsgatan 7 
568 31 Skillingaryd 
 

Kenneth Åberg (S) 
Jönköpingsvägen 57 
567 33 Vaggeryd 

Anna Karin Slunge (S) 
Götaforsvägen 24 
567 31 Vaggeryd 

 
 
Ordförande 
Gert Jonsson (M) 
 
1:e vice ordförande 
Ulf Abrahamsson (C) 
 
2:e vice ordförande 
Kenth Williamsson (S) 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 018 2019/006 27 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Val av ledamöter och ersättare i budgetberedningen 
mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie Ersättare 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 

Allan Ragnarsson (M) 
Nyponstigen 17 
567 31 Vaggeryd 
 

Ulf Abrahamsson (C) 
Vaggeryds Gård, Katrineberg 
567 91 Vaggeryd 
 

Jörgen Johansson (C) 
Alshult 1 
568 91 Skillingaryd 

Thomas Axelsson (KD) 
Hagagatan 2 
567 31 Vaggeryd 
 

Jenny Larsen (KD) 
Fåglabäck, Björkhamra 
568 31 Skillingaryd 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
 

Annelie Borgström (S) 
Västra Järnvägsgatan 7 
568 31 Skillingaryd 
 

Kenneth Åberg (S) 
Jönköpingsvägen 57 
567 33 Vaggeryd 
 

Anna Karin Slunge (S) 
Götaforsvägen 24 
567 31 Vaggeryd 

  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 019 2019/006 28 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Närvaro- och yttranderätt i budgetberedningen 
mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie Ersättare 
Magnus Thelin (L) 
Hult Gamla Skolan 1 
568 91 Skillingaryd 
 

Ewa Magnusson (L) 
Jorarp 3 
567 92 Vaggeryd 
 

Kristin Stark (MP) 
Bäck Mellangård 
567 91 Vaggeryd 
 

Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Taglarp Norregård 2 
567 91 Vaggeryd 

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

Jan-Olof Svedberg (SD) 
Ålaryd Lyckås 2 
568 92 Skillingaryd 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 020 2019/006 29 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Val av ledamöter och ersättare i förhandlings-
delegationen mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie Ersättare 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

Allan Ragnarsson (M) 
Nyponstigen 17 
567 31 Vaggeryd 
 

Ulf Abrahamsson (C) 
Vaggeryds Gård, Katrineberg 
567 91 Vaggeryd 
 

Jörgen Johansson (C) 
Alshult 1 
568 91 Skillingaryd 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
 

Kenneth Åberg (S) 
Jönköpingsvägen 57 
567 31 Vaggeryd 
 

  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 021 2019/006 30 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunala styrelserepresentanter i föreningen 
Europakorridoren mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 022 2019/006 31 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamot och ersättare i ungdomsrådet 
mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie 

 
Ersättare 

Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 023 2019/006 32 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamöter till juryn för Vaggeryds kommuns 
miljövårdspris mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till juryn för miljövårdspris: 
 
Thomas Axelsson (KD) 
Hagagatan 2 
567 31 Vaggeryd 
 

 

Kenneth Åberg (S) 
Jönköpingsvägen 57 
567 33 Vaggeryd 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 024 2019/006 33 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunens representant i Jämställdhetsrådet 
för länet mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande representant i Jämställdhetsrådet 
för länet: 
 
Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

 
 

  
  
  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 025 2019/006 34 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamot och ersättare i natur- och miljörådet 
mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie 

 

Thomas Axelsson (KD), ordförande 
Hagagatan 2 
567 31 Vaggeryd 
 

 
 

Peter Sjöberg (M) 
Femkampsvägen 50 
568 30 Skillingaryd 
 

 

Anna Karin Slunge (S) 
Götaforsvägen 24 
567 31 Vaggeryd 
 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 026 2019/006 35 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamot och ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie 

 
 

Ulf Abrahamsson (C), ordförande 
Vaggeryds Gård, Katrineberg 
567 91 Vaggeryd 
 

 
 
 
 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Kaveldunsgatan 8 A 
567 33 Vaggeryd 
 

 

Kenneth Åberg (S) 
Jönköpingsvägen 57 
567 33 Vaggeryd 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 027 2019/006 36 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamöter i Brottsförebyggande rådet 
mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Gert Jonsson (M), ordförande 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 028 2019/006 37 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunens representanter i kommunalråds-
gruppen GGVV mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande representanter i 
kommunalrådsgruppen GGVV:  
 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlcykan 
560 13 Hok 
 

 

Ulf Abrahamsson (C) 
Vaggeryds Gård, Katrineberg 
567 91 Vaggeryd 
 

 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
 

 

 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 029 2019/006 38 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ombud jämte ersättare att representera 
kommunen vid föreningsstämma med Kommuninvest 
ekonomisk förening mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ordinarie ombud Ersättare 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
gert.jonsson@vaggeryd.se 
0370-678136 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
kenth.williamsson@vaggeryd.se 
0370-678163 
 

  
  
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 030 2019/006 39 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kontaktperson till Räddningstjänsten mandatperioden 
2019 – 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 

Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 031 2019/006 40 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunal ledamot och ersättare i Lagans 
Vattenråd mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till kommunal ledamot och ersättare i Lagans Vattenråd utses: 
 
Ordinarie 
Thomas Axelsson (KD)  
Hagagatan 2 
567 31 Vaggeryd 

Ersättare 
Anna Karin Slunge (S) 
Götaforsvägen 24 
567 31 Vaggeryd 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 032 2019/006 41 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ombud jämte ersättare vid föreningsstämma 
med Lagans Vattenråd mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Ombud Ersättare 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
567 32 Skillingaryd 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 033 2019/006 42 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamöter i samverkansrådet – Skillingaryds 
Skjutfält mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande: 
 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
 

 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 034 2019/006 43 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamöter och suppleant i styrelsen Stiftelsen 
Regementsheden mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 035 2019/006 44 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunens representanter i nätverket för 
Södra Vätterbygden mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande representanter i nätverket för Södra 
Vätterbygden: 
 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

 

Ulf Abrahamsson (C) 
Vaggeryds Gård, Katrineberg 
567 91 Vaggeryd 
 

 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 
 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 036 2019/006 45 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunens representant vid föreningsstämma 
med Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län 
Ekonomisk förening mandatperioden 2019 – 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande representant: 
 
Gert Jonsson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
0370-678136 
gert.jonsson@vaggeryd.se 
 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 037 2019/006 46 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamöter från partier i kommunstyrelsen som 
ska få fast arvode utöver sammanträdesarvodet i 
kommunstyrelsen mandatperioden 2015 – 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 038 2018/308 47 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av kommunens representant i styrelsen för Ulla 
von Seths stiftelse mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande representant: 
 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult, Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 
 

§ 039 2019/002 48 
 
 
 
 

Justering    Exp:  Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 

Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

- Beslut om statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande 

 

Följande frågor ställs under informationspunkten 

- Ulf Abrahamsson (C) ställer frågan om hur kommunen ska agera med 
anledning av Länstrafikens inställning av tågtrafiken p g a snö. 

Ordförande Gert Jonsson (M) ta med sig frågan för diskussion i GGVV-
gruppen. 

 

- Kenneth Åberg (S) ställer frågan om det hänt något mer på LogPoint-
området när det gäller markförsäljning. 

Ordförande svarar att det är ytterligare en tomtförsäljning på gång. 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 040 2018/004 49 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Samråd om förslag till 
 Verksamhetsplan med budget. 
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2018-11-09, Beslut om fördelning 
 av anvisningar år 2019 till kommuner i Jönköpings län. 
3. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 
 förbundsstyrelsen 2018-11-19 och verksamhetsplan 2019 
4. Tekniska utskottets beslut 2018-11-20 § 125, Lokal trafikföreskrift 
 Nådastigen 
5. Tekniska utskottets beslut 2018-11-20 § 126, Lokal trafikföreskrift 
 Västra järnvägsgatan 
6. Tekniska utskottets beslut 2018-11-20 § 127, Lokal trafikföreskrift 
 Ljungberghsgatan 
7. Tekniska utskottets beslut 2018-11-20 § 128, Lokal trafikföreskrift 
 Hagshultsvägen 
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2018-12-10, Licensjakt efter lodjur 
 i Jönköpings län 2019. 
9. Länsstyrelsen Östergötland, beslut 2018-12-06, Förordnande av 
 begravningsombud 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-17 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 041 2018/003 50 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1.  Lantmäteriförrättning, kommunledningskontoret, 2018-11-02 
2.  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
 beslut 2018-11-05, 2018-11-01 dnr TU 2018/004 
3.  Transportdispenser, tekniska kontoret, beslut 2018-09-18, 2018-09-23, 
 2018-10-01, 2018-10-24, dnr TU 2018/007 
4.  Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-10-04, 2018-11-04,  
 2018-11-16, 2018-11-26 dnr TU 2018/008 
5.  Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2018-01-16,  
 dnr TU 2018/009 
6.  Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2018-10-23,  
 2018-10-30, dnr TU 2018/010 
7.  Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-11-01, 2018-11-02,  
 dnr TU 2018/008 
8.  Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2018-10-11,  
 dnr TU 2018/009 
9.  Kommunalt driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag,  
 tekniska kontoret, beslut 2018-11-05, dnr TU 2018/012 
10. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden,  
 beslut 2018-11-27 § 215, 2018-11-27 § 213 
11. Ekonomiskt bistånd för 19-30 november 2018, IFO och AME 
12. Ekonomiskt bistånd för 1-20 december 2018, IFO och AME 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-17 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 042 2018/001 51 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-12-05 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-11-20 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-17 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 § 043 2018/176 52 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Samverkansavtal, LogPoint 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal för LogPoint. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Jönköpings kommun, Södra Munksjön Utvecklings AB samt Vaggeryds 
kommun har under ett flertal år samverkat i olika former för att utveckla 
LogPoint South Sweden till ett av Nordens ledande logistikområden. 
Aktuellt samverkansavtal syftar till fortsatt utveckling av området. 
Jönköpings kommun har för sin del godkänt avtalet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 
Förslag till samverkansavtal för LogPoint 
Arbetsutskottets beslut 2018-12-05, § 279 
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