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Souzan Ezari (sekreterare)
Torbjörn Åkerblad (kanslichef)
Camilla Wallin Kupferberg (verksamhetsutvecklare) §§99-101

Utses att justera Anna Karin Slunge (S)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret ,  2019-05-14   16:00

Protokollet omfattar §§98-119
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ÄRENDELISTA

§98 Godkännande av dagordning
§99 Kommunstyrelsen mål 2019
§100 Mål för ny mandatperiod
§101 Införande av ärendeportal för politiker och medborgare - Meetings Plus

§102
Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business 
School Jönköping i Jönköpingskommun

§103
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintligt fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola 
Jönköping i Jönköpings kommun SI-2019:928

§104
Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköpings kommun

§105 Kommunal mark för valaffischering
§106 "Klimatpiloter" tillsammans med klimattjänsten Svalna
§107 Utträde ur Sveriges ekokommuner
§108 Dagvattenstrategi
§109 Begäran om planbesked - del av Fåglabäck 2:1
§110 Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun
§111 Ställningstagande kring överenskommelse från 1935

§112 Val av ny ledamot i Business Gnosjöregion (BGR)styrelsen ( Fyllnadsval 
efter Patrik Kinnbom)

§113 Årets Företagare 2018 i Vaggeryds kommun
§114 Redogörelse för Vaggeryds Näringslivsråd fortsatta utveckling
§115 Information från kommundirektören
§116 Delgivningar
§117 Redovisning av delegationsbeslut
§118 Anmälningsärenden
§119 Övrigt
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§98

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.
 
 
 
 

Sammanfattning
Ordförande frågar om dagordningen godkänns.

Paragrafen är justerad
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§99

Kommunstyrelsen mål 2019 (KS 2018/109)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ambitionsnivån för kommunstyrelsens mål 2019 efter 
redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att vid nästa sammanträde rapportera 
en prognos för måluppfyllelsen.
 

Reservationer
Magnus Thelin (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut angående mål nr. 
6 ambitionsnivå till förmån för sin eget förslag.

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 30 
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 förde dialog vid sammanträdena den 20 februari och 20 
mars i syfte att ta fram förslag till ambitionsnivå med samtliga 8 mål.
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Kommunstyrelsen förde dialog under sammanträdet den 8 maj i syfte att fastställa 
ambitionsnivån för året med följande resultat:
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)
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
Ambitionsnivå: Att 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
Ambitionsnivå: Behålla, utveckla och underlätta för fler nya företag inom befintliga och nya 
näringar som t.ex. 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
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 ska bli en friskare kommun
Ambitionsnivå: Att integrera 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.
 
Demokrati, delaktighet/tillgänglighet och service:
Mål 6. Ökat medborgarinflytande
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Ambitionsnivå: Att öka medborgarnas möjlighet att kunna påverka samhällsutvecklingen i 
kommunen vilket följs upp genom SCB medborgarundersöknings delområde Nöjd inflytande 
index samt genom hur många som tar del av fullmäktiges sammanträde, webbplats i övrigt 
och sociala medier. Detta innebär bl.a. att utveckla de kommunala råden samt digitala kanaler 
och möjligheter att ha dialog i syfte att få tidiga inspel och kunna ta kloka beslut. Även synen 
på mångfald och jämställdhet behöver utvecklas för att alla ska känna att de har en plats i den 
kommunala demokratin.
 
Samverkan regionalt/nationellt/internationellt
Mål 7. Vi ska utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig 
nytta för våra invånare.
Ambitionsnivå: Att ha hittat en kommun i annat land med liknande möjligheter och 
utmaningar inför att som nästa steg skapa ett lärande och en nytta i ett samarbete. Detta 
innebär bl.a. att med stöd av den regionala EU-resurs Vaggeryds kommun har del av, sträcka 
ut en hand och förstärka exempelvis det lokala Leaderkontorets eller barn- och 
utbildningsnämndens befintliga samarbeten där koppling ska finnas till arbetet med hållbarhet 
och Agenda2030.
 
Intern resursanvändning och styrning
Mål 8. Vi ska bli en effektivare kommun i mål, medel och kvalitet
Ambitionsnivå: Att utveckla effektivitet som koncern. Detta innebär bl.a. att stimulera och 
välkomna förslag och idéer från medarbetare särskilt kring effektiva flöden över enhets, 
förvaltnings, bolags och kommungränser samt att undersöka möjligheter med ett 
koncernbolag.
 
Uppföljning sker för ett urval av kommunkompassens mätpunkter.
 
Mål 1,2,3 och 6 är styrande och har en kvantitativ mätbarhet av resultat. Mål 4,5,7 och 8 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.
 

Yrkanden
 
Gert Jonsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Thomas (KD) föreslår avslag på ambitionsnivå på mål nr. 2 med förslaget att det skapas en 
tydlig matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande för att öka antalet i egenförsörjning. 
Insatser för att underlätta insteget på arbetsmarknaden bör vara flexibla individanpassade, 
effektiva och samverkan mellan arbetsgivare och samverkansparter.
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Magnus Thelin (L) yrkar bifall till Thomas Axelssons förslag.
Magnus Thelin (L) yrkar på ett förtydligande på ambitionsnivå för mål nr. 6 som kan 
summeras med att även se över processer och digitala kanaler som används för att ta emot och 
hantera medborgarnas åsikter på bästa sätt.

Propositionsordning
Mål nr 1, Ambitionsnivå
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det 
bifallet.
Mål nr 2, ambitionsnivå
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och 
Thomas Axelssons (KD) förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Votering

Omröstning begärs, följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Thomas Axelssons förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokoll, omröstning 1
Kommunstyrelsen beslutar, med 6 Ja- röster mot 5 Nej-röster och 2 ledamöter som avstår från 
att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.
Mål nr 3 - 5, ambitionsnivå
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det 
bifallet.
Mål nr 6, ambitionsnivå
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och 
Magnus Thelins (L) förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Mål nr 7 -8, ambitionsnivå
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det 
bifallet.
 
 

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-03 § 94
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 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 201-03-20, § 55
 KS mål 2019 förslag ambitionsnivå till KS 2019-04-03
 KS mål 2019 dialog ambitionsnivå och prognos arbetsmaterial
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-20 § 22

Paragrafen är justerad
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§100

Mål för ny mandatperiod (KS 2019/017)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya mål för mandatperioden (Bilaga).
Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att påbörja framtagandet av 
ett strategiskt utvecklingsprogram som ska förtydliga målens innebörd.

 Kommunledningskontoret får i uppdrag att bistå samtliga nämnder i arbetet med 
implementering av fullmäktiges nya mål.

Sammanfattning
Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, 
och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av 
fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet 
innebär att de övergripande målen ska ha ett medborgarperspektiv, de ska vara utvecklande 
och det ska synas en förflyttning. Mål och medel ska höra samman och hänsyn måste tas till 
underhåll och förvaltning Målen ska vara få och styrande och med målen ska direktiv ges till 
nämnder hur de ska förhålla sig till målen. De övergripande målen ska vara långsiktiga och 
kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen ska ha en fortsatt koppling till vision och 
värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna 
måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits
till de tidigare övergripande målen.

Den 1 april hölls en medborgardialog med 100 deltagare från 9 olika målgrupper där det 
fördes samtal kring olika frågeställningar kopplade till de fyra olika målområdena som 
kommunstyrelsen fastställt. Underlaget har sammanställts och presenterades på 
arbetsutskottets sammanträde den 10 april och användes som grund i diskussionen inför 
framtagandet av nya övergripande mål. Parallellt fanns frågeställningarna att besvara digitalt 
för de som inte deltog den 1 april.
Allt material som framkommit har dels använts som underlag till formulering av övergripande 
mål, dels kommer det att användas som förtydligande delmål m.m. i ett strategiskt 
utvecklingsprogram. En del av materialet är kopplat till arbetet med ny översiktsplan och ett 
boendeförsörjningsprogram och den del är konkreta förslag som kommer lämnas över till 
berörda verksamheter, främst tekniska kontoret. Återkoppling har gjorts till deltagare från 1 
april.
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Förslag till nya fullmäktigemål formulerades under arbetsutskottets sammanträde inför beslut 
och möjlighet till revidering i kommunstyrelsen den 8 maj, för slutligt godkännande av 
kommunfullmäktige. Målen ska ingå i budget för 2020.
Varje nämnd omhändertar samtliga fyra övergripande fullmäktigemål genom egna nämndmål 
som redovisas senast i samband med Programbudget 2019. Nämndmålen bör vara få, tydliga 
och mätbara.

Under april-maj pågår även utskick och dialog med nämnder och bolag kring de övergripande 
målen där framför allt möjligheten för koncernen att bidra till en framtida måluppfyllelse ska 
omhändertas inför framtagande av ett förtydligande strategiskt utvecklingsprogram.
Dialogen ska genomföras inom nämndernas egna sammanträden samt under budgetdialoger 
24/4 och 9/5. Eftersom kommunstyrelsen valt att föra dialog med medborgare och 
medarbetare kring de framtida målen beaktas en hög grad av transparens i den fortsatta 
processen för framtagandet av nya mål för mandatperioden.
Nämnder och bolag har tillfrågats kring förslaget och samtliga svar som inkommit är positiva 
till de nya målen och alla nämnder och bolag säger sig ha möjlighet att bidra till samtliga fyra 
mål.
Nämnders svar har bidragit till en förfining av förslaget som är:
Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra 
mål:
 
Vaggeryds kommun ska vara en plats…

 med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
 med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
 med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
 som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala 
mål inom Agenda2030.
Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt 
utvecklingsprogram.
Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat.
 

Yrkanden
Magnus Thelin (L) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att bistå övriga 
nämnderna i arbetet med implementering av de nya målen.
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Propositionsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med Magnus 
Thelins (L) tilläggsyrkande och finner det antaget.
 

Expedieras till 
Samtliga nämnder
Kommunens ledningsgrupp

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 70
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-03
 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-06, § 58, Mål för ny mandatperiod - fortsatt 

förberedande dialog

Paragrafen är justerad
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§101

Införande av ärendeportal för politiker och medborgare - Meetings 
Plus (KS 2018/303)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och utskott ska publicera kallelse och 
handlingar genom en kommungemensam rutin vilken innebär att alla kallelser och protokoll 
är publika från 1 juni 2019.
 
Nämnders reglementen skall överensstämma med detta beslut och det ska beaktas att 
ordförande är oförändrat ansvarig för kallelse enligt
reglementen §25.
 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2018-06-25 § 106 godkänt parlamentariska gruppens förslag:
Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl hantering som 
hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. Denna utveckling bör även 
inbegripa effektiviseringar som exempelvis digital justering av protokoll.
 
Ett utvecklingsarbete har pågått under 2018 och fortsätter 2019 med målet att alla kallelser 
och handlingar samt protokoll från nämnder och utskott ska vara publika. Detta innebär att 
inga separata mail behöver skickas till press eller tjänstemän med publikt material.
 
Handlingar till utskott kan i vissa fall vara arbetsmaterial och inte publiceras publikt förrän ett 
politiskt beslut har fattats. Individ- och sekretessärenden ska hanteras genom 
myndighetsspecifika och nämndspecifika bestämmelser. Beslutet innebär ett uppdrag till 
kommunledningskontoret att samordna och säkerställa gemensamma rutiner för 
ärendehantering.

Nya läsplattor har införskaffats för samtliga politiker och en applikation – Meetings Plus - har 
installerats för att kunna läsa beslutsunderlag kopplade till politiska sammanträden.
Nämndsekreterare på de stora förvaltningarna har genomfört ett utvecklingsarbete kring 
mötesadministration för att få applikationen att kunna läsa handlingarna korrekt.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har övergått till att läsa handlingar genom 
applikationen med start för kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2019.
Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har under vintern testat att publicera 
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handlingar i applikationen och kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden testar 
också. Kvarstår gör miljö- och byggnämnden.

Tidsplanen innebär att alla kallelser och protokoll kan vara publika från 1 juni 2019 förutom 
miljö- och byggnämndens handlingar som inkluderas senare under året. Digital justering av 
protokoll hanteras i separat handlingsplan.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
nämnders reglementen skall överensstämma med detta beslut och det ska beaktas att 
ordförande är oförändrat ansvarig för kallelse enligt reglementen §25. 

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag med sitt 
tilläggsförslag och finner det bifallet.
 

Expedieras till 
Samtliga nämnder
Kommunens ledningsgrupp

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 71
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02

Paragrafen är justerad
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§102

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
vid Thoren Business School Jönköping i Jönköpingskommun (KS 
2019/062)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, att 
Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun.

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från 
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Thoren business School Jönköping i Jönköpings kommun 
fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2019-03-27, § 27 att kommunstyrelsen 
beslutar att inte tillstyrka ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 72
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27, § 27
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
 Remiss till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
 2019-792 Remissbrev

Paragrafen är justerad

15 (44)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintligt fristående gymnasieskola vid Drottning 
Blankas Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings kommun SI-
2019:928 (KS 2019/059)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, att 
Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun.

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Drottning 
Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2019-03-27, § 26 att kommunstyrelsen inte 
tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 73
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27, § 26
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
 Remiss till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
 Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019_928 Ansökan från Drottning Blankas 

Gymnasieskola AB

Paragrafen är justerad
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§104

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun (KS 2019/065)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förlag, att 
Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun.

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från 
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 
2020/2021.

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2019-03-27, § 28 att kommunstyrelsen inte 
tillstyrker ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 74
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27, § 28
 Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
 Remiss till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
 Remissbrev

Paragrafen är justerad
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§105

Kommunal mark för valaffischering (KS 2019/094)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande platser är lämpliga för valaffischering:
 
Vaggeryd:

 Slätten
 Götafors
 Yta mellan Jönköpingsvägen - Verner Malmstens väg (ej ned mot Fenix)
 Linnégatan - Östergatan, gräsyta vid rondell
 Gräsytor, Stationsgatan - Storgatan, Nådastigen - Storgatan
 ICA-parkeringen
 Folkets hus
 Idrottsplatsen, Håkan Trulssons väg - Karlavägen

 
Hok:

 Centrum, Lindegatan - Kapellgatan
 

Klevshult:

 Vid Återvinningsstationen
 

Skillingaryd:

 Slätten, vid träskulpturen över kung Oscar
 Sturegatan, vid tunneln under järnvägen
 Västra sidan av rondellen vid norra infarten, Verkstadsgatan - Storgatan

 
Byarum:

 Vid Återvinningsstationen
 Korsningen Lagastigen-Krängshultsvägen

Sammanfattning
För att underlätta polisens tillståndsgivning för affischering i samband med val bör platser 
föreslås som i tätorterna är lämpliga för affischering i samband med val för att gälla 
tillsvidare. Översyn ska ske vid aktualitet, om exempelvis något av områdena skulle bebyggas 
eller av annat skäl vara mindre lämpligt för affischering.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 76
 Karta, placering valaffischer till KS
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 Kommunal mark för valaffischering, daterad 2019-04-02
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-20, §67 Kommunal mark för 

valaffischering

Paragrafen är justerad
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§106

"Klimatpiloter" tillsammans med klimattjänsten Svalna (KS 
2019/082)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommun ska delta i projektet Klimatpiloterna.
 
Projektet ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen.

 
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om Vaggeryds kommun vill delta i ett projekt 
som kallas Klimatpiloterna. Klimatpiloterna innebär att 1-5 personer i kommunen antar 
utmaningen att minska sina utsläpp från sin konsumtion genom att använda en digital 
klimatkalkylator (i detta fall SVALNA). Deltagarna matar in sitt konsumtionsbeteende från 
till exempel resor, konsumtion, mat boende och shopping med mera. Klimatkalkylatorn 
SVALNA räknar sedan ut deltagarnas klimatutsläpp och målet är att under ett år september 
2019-september 2020 minska deltagarnas egna utsläpp. Syftet med projektet är att lyfta frågan 
om hållbar konsumtion och livsstil samt att få deltagarna att minska sina koldioxidutsläpp. 
Kommunledningskontoret bedömer att det kan vara svårt att få deltagare som vill ställa upp i 
projektet eftersom deltagarnas personliga utsläpp exponeras. Det deltagarna får tillbaka från 
projektet är råd och stöd till att ändrade sitt konsumtionsmönster. Kommunledningskontoret 
bedömer att det är lättare att få deltagare till projektet om det finns ytterligare en belöning. 
Kommunledningskontoret föreslår att alla deltagare som fullföljer projektet och håller sig till 
projektets ramar får 5000 kronor från kommunen att donera till valfri förening eller 
organisation i kommunen. Kommunstyrelsen behöver avsätta 25 000 kr till deltagarna i 
projektet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag att Vaggeryds kommun ska 
delta i projektet klimatpiloterna samt föreslår att kommunstyrelsen avsätter 25000 kronor till 
projektet.
Thomas Axelsson (KD), Ulf Abrahamsson (C) och Magnus Thelin (L) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på att avsätta 25000 kronor.
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Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Votering
Omröstning begärs. kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Kenth Williamssons (S) förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2
Kommunstyrelsen beslutar, med 10 Ja-röster mot 3-Nej röster att bifalla arbetsutskottets 
förslag. 

 
Expedieras till 
Lina Larsson, kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 77
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-27

Paragrafen är justerad
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§107

Utträde ur Sveriges ekokommuner (KS 2018/291)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
- Vaggeryds kommun ska begära utträde ur Sveriges ekokommuner.
- Medlemsavgiften ska avsättas till annat miljöstrategiskt arbete.

Reservationer

Kenth Williamsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget 
förslag.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun gick 2012-12-17 med i Sveriges ekokommuner (SEKOM) efter en 
inkommen motion. Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-09 kommunfullmäktige att föreslå ett 
utträde ur SEKOM. Ärendet remitterades av kommunfullmäktige till 
kommunledningskontoret 2019-01-28 för vidare utredning och där ett antal frågor ska 
besvaras.

Intentionen med SEKOM är god och föreningen arbetar med målet att främja hållbar 
utveckling och ett hållbart samhälle. SEKOM erbjuder bland annat utbildningar, en 
årskonferens, nätverk och tillgång till 12 jämförande nyckeltal för miljö. 
Kommunledningskontoret bedömer att de utbildningar, konferenser och nätverk som finns 
inom länet fyller en viktig funktion och tillgodoser de frågor och kompetenser som krävs i 
kommunens miljöstrategiska arbete. Kommunledningskontoret har även köpt in det digitala 
miljöredovisningssystemet Miljöbarometern vilket ger oss tillgång till obegränsat med 
nyckeltal. Samtidigt deltar vi i Aktuell hållbarhetsranking och länsstyrelsens 
uppföljningsarbete med miljöarbetet och kan på så sätt jämföra oss med andra kommuner.
Torbjörn Åkerblad kanslichef redogör för ärendet. 

Yrkanden
Kenth Williamsson (S) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.
Gert Jonsson ( M) ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
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Votering
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Kenth Williamssons förslag
Omröstning enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.
Kommunstyrelsen beslutar med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster och 2 ledamöter som avstår från 
att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.
 

Förslag till beslut
 
 

Expedieras till 
Lina Larsson, miljöstrateg, kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 78
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 010

Paragrafen är justerad

23 (44)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Dagvattenstrategi (KS 2018/237)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Vaggeryds 
kommuns Dagvattenstrategi Del 1 – Mål och strategier.
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden ansvarar tillsammans för 
att ta fram en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi. I september 2018 formades en 
arbetsgrupp med tjänstemän från ovan nämnda förvaltningar för att ta fram en gemensam 
dagvattenstrategi. Dagvattenstrategin delas in i två delar. Del 1 innehåller Mål och strategier 
och beslutas av kommunfullmäktige. Del 2 Handlingsplan beslutas av respektive nämnd. 
Upplägget med arbetet för dagvattenstrategin har godkänts av KSAU 2018-10-17.

Dagvattenstrategi Del 1 har skickats på remiss till Räddningstjänsten, Miljö- och 
byggnämnden, Tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt till VSBo under 
perioden 27 november 2018 – 28 februari 2019. Remissyttranden inkom från Miljö- och 
byggnämnden, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt till VSBo.
 
 

Expedieras till 
Lina Larsson, kommunledningskontoret
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska kontoret
Räddningstjänsten
VSBo
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 79
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-27
 Vaggeryds Kommuns Dagvattenstrategi Del 1 - Mål och strategier
 Länsstyrelsens yttrande dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun
 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB, yttrande över Dagvattenstrategi för Vaggeryds 

kommun
 Miljö- och byggnämndens remissyttrande 2019-01-29, § 18
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 Dagvattenstrategi enligt VA-plan Remissversion 181127.pdf

Paragrafen är justerad
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§109

Begäran om planbesked - del av Fåglabäck 2:1 (KS 2019/081)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge något planuppdrag för bostadsbyggnation på norra 
området av Fåglabäck i Skillingaryd.
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommunledningskontoret att utreda 
möjligheterna till bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i västra Skillingaryd.
Ordförande Gert Jonsson (M) föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att inte ge något 
planuppdrag för bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i Skillingaryd.
Kenth Williamsson (S) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag och föreslår att ge ett 
planuppdrag för bostadsbyggnation på norra området av Fåglabäck i Skillingaryd.

Propositionsordning

Ordförande konstatera att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och 
Kenth  Williamssons (S) förslag . och ställer förslagen mot

Votering

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Nej-röst bifall till Kenth Williamssons (S) förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokoll, omröstning 4.
Kommunstyrelsen beslutar med 8 Ja röster mot 5 Nej- röster, att bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 82
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-05
 Underlag Fåglabäck 2.1, Skillingaryd

Paragrafen är justerad
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§110

Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun (KS 2019/044)
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda införandet av 
utmaningsrätt samt Intraprenad i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning
Som en del av Femklöverns programförklaring ingår att införa utmaningsrätt.

Kommunledningskontoret behöver utreda detta och återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning av ärendet.

Utredningen sker i samarbete mellan upphandling och kansli och ett eventuellt genomförande 
ägs av ekonomienheten. Utredningen skall ske inom befintlig budgetram

Kommunledningskontorets samlade bedömning är att ett uppdrag om utredning kan 
genomföras och återrapporteras till arbetsutskottet den 18 september.

Yrkanden

Roger Ödebrink (S) med instämmande från Socialdemokraterna föreslår avslag på 
arbetsutskottets förslag.
Jan-Olof Svedberg (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att uppdraget 
utökas med att omfatta även intraprenad.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns 3 förslag till beslut arbetsutskottets förslag, Jan Olof 
Svedbergs (SD) tilläggs förslag till arbetsutskottets förslag och Roger Ödebrinks (S) avslag.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Roger Öderbrinks avslagsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Roger Öderbrinks avslagsförslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokoll, omröstning 5.
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja- röster mot 4 Nej-röster, att bifalla arbetsutskottets 
förslag.
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan anta Jan-Olof Svedbergs tilläggsförslag 
och finner det antagen.
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Förslag till beslut
 
 
 

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 87
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-05

Paragrafen är justerad
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§111

Ställningstagande kring överenskommelse från 1935 (KS 2019/106)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att nyttja överenskommelsen om förköpsrätt gällande 
fastighet Skruvstycket 1, Vaggeryd .

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

Reservationer
Kenth Williamsson (S ) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sin eget 
förslag.
 

Sammanfattning
Det har inkommit en förfrågan om hur kommunen ställer sig till överenskommelse från 1935, 
separata handlingar. Området är planlagt för industriverksamhet idag.
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående.

Yrkanden
Kenth Williamsson (S ) förslår avslag till arbetsutskottets förslag med förslaget att 
kommunstyrelsen beslutar att låta överenskommelsen om förköpsrätt  av fastigheten 
Skruvstycket 1, Vaggeryd, kvarstår fram till att en försäljning blir aktuell.
Ajournering begärs för diskussion i partigrupperna.
Sammanträdet ajourneras kl.14:45-14:50
Sammanträdet återupptas.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Kenth 
Williamssons förslag att kommunstyrelsen beslutar att låta överenskommelsen om 
förköpsrätt  av fastigheten Skruvstycket 1, Vaggeryd, kvarstår fram till att en försäljning blir 
aktuell, och ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Votering

Omröstning begärs. följande beslutsgång godkänns:
Ja- röst för att kommunen ska avstå från att nyttja överenskommelsen om förköpsrätt gällande 
fastighet Skruvstycket 1, Vaggeryd.
Nej-röst för Kenth Williamssons förslag att låta överenskommelsen om förköpsrätt  av 
fastigheten Skruvstycket 1, Vaggeryd, kvarstår fram till att en försäljning blir aktuell.
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Omröstningsresultat enligt bilaga till protokoll, omröstning 6.
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 ja-röster och 5 Nej-röster och 1 ledamot som avstår från att 
rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.
 

Expedieras till 
Kanslienheten

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 88
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08
 Överenskommelse 1935

Paragrafen är justerad
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§112

Val av ny ledamot i Business Gnosjöregion (BGR)styrelsen ( 
Fyllnadsval efter Patrik Kinnbom) (KS 2019/006)
Beslut
Till ny representant i Business Gnosjöregions styrelse utses:
Linda Marie Christoffersson
Vanadisvägen 7
56732 VAGGERYD
 

Sammanfattning
Nuvarande näringslivschef Patrik Kinnbom kommer att avsluta sin anställning under juni 
månad 2019.
En ny ersättare för honom i Business Gnosjöregionen (BGR) styrelse behöver väljas.

Paragrafen är justerad
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§113

Årets Företagare 2018 i Vaggeryds kommun (KS 2019/124)
Beslut
Kommunstyrelsen bekräftar Vaggeryds Näringslivsrådets beslut att nominera Isaksson 
Metallindustri KB till Årets Företagare 2018 i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning
Priset Årets Företagare i Vaggeryds kommun är en utmärkelse som delats ut sedan 1986 och 
sker i samarbete med företagarna i Jönköpings län.
Vaggeryds Näringslivsrådet nominerar Isakssons Metallindustri KB till årets företagare:
" Med sitt stora tekniska kunnande har de effektiviserat sin produktion med nya maskiner och 
egna smarta lösningar. Man samarbetar intimt med sina kunder för att hitta bra och enkla 
lösningar. Det ger ett värdefullt kundvärde som gör att man kan växa tillsammans med sina 
kunder.som verksam på mindre ort är det viktigt att kunna attrahera kvalificerad personal. 
Från 2013 har man kunnat öka antalet anställda från 6 personer till dagens 18 anställda. Den 
nu snart färdigställda tillbyggnationen av kontor och personalutrymmen innebär ett stort lyft 
för alla personal och ett nytt viktigt steg för framtiden"
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Redogörelse för Vaggeryds Näringslivsråd fortsatta utveckling (KS 
2019/125)
Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Ordförande Gert Jonsson (M ) och kommundirektör Annika Hedvall redogör för den fortsatta 
utvecklingen av Vaggeryds näringslivsråd.
Ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj.
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Information från kommundirektören (KS 2019/002)
Beslut
Lämnad information godkänns.
 
 

Sammanfattning
 
Följande information lämnas:

-   Rekryteringskonsult kommer att används i rekrytering av förvaltningschef till kultur- och 
fritidsförvaltningen. Kravprofil ska förankras i arbetsutskottet.
för beslut.
-   Kanslichef Torbjörn Åkerblad informerar om regionens beredningsgrupp för fortsatt 
utveckling av den regionala utvecklingsstrategin(RUS) .
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116

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

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:
- Brottsofferjouren Småland West, verksamhetsberättelse 2018

Beslutsunderlag
 Brottsofferjouren Småland West, verksamhetsberättelse 2018

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Redovisning av delegationsbeslut (KS 2019/003)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av delegationsbeslut.
 

Sammanfattning
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande:
1. Bidrag till Elithoppet 24-26 maj, kommunstyrelsens ordförande, beslut 2019-03-25
2. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2019-03-26 § 51
3. Föreskrift om eldningsförbud Vaggeryds kommun, räddningstjänsten, beslut 2019-04-23, 
dnr 2019/120
4. Ekonomiskt bistånd för perioden 2019-03-22—2019-04-26, AME
5. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret
beslut 2018-09-04, dnr UH 2018/058
beslut 2018-10-08, dnr UH 2018/078
beslut 2018-11-23, dnr UH 2018/101
beslut 2018-11-20, dnr UH 2018/099
beslut 2018-10-08, dnr UH 2018/089
beslut 2018-12-03, dnr UH 2018/097
beslut 2018-12-10, dnr UH 2018/112
beslut 2018-07-03, dnr UH 2018/076
beslut 2019-01-18, dnr UH 2019/011
beslut 2019-02-08, dnr UH 2019/015
beslut 2018-12-06, dnr UH 2018/110
beslut 2019-02-05, dnr UH 2018/102
beslut 2019-02-18, dnr UH 2019/021

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118

Anmälningsärenden (KS 2019/001)
Beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna.
 

Sammanfattning
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-10

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§119

Övrigt (KS 2019/009)
Sammanfattning

 Smålands turism (Indexuppräkning)
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan och kommunstyrelsen diskuterar ärendet 
ingående.

 De olika kommunala råden
Kenth Williamsson (S) ställer fråga om hur arbetet med de olika kommunala råden går 
och kommundirektör Annika Hedvall svarar på ärendet.

      

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Voteringslista: §99

Ärende: Kommunstyrelsen mål 2019,  KS 2018/109

Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Kristin Stark (MP), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Nexhat Shabani (S), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 6 5 2
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Voteringslista: §106

Ärende: "Klimatpiloter" tillsammans med klimattjänsten Svalna,  KS 2019/082

Voteringslist(or)
Omröstning 2
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Kristin Stark (MP), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Nexhat Shabani (S), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 10 3 0
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Voteringslista: §107

Ärende: Utträde ur Sveriges ekokommuner,  KS 2018/291

Voteringslist(or)
Omröstning 3
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Kristin Stark (MP), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Nexhat Shabani (S), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 7 4 2
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Voteringslista: §109

Ärende: Begäran om planbesked - del av Fåglabäck 2:1,  KS 2019/081

Voteringslist(or)
Omröstning 4
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Kristin Stark (MP), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Nexhat Shabani (S), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 8 5 0
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Voteringslista: §110

Ärende: Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun,  KS 2019/044

Voteringslist(or)
Omröstning 5
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Kristin Stark (MP), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Nexhat Shabani (S), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 9 4 0
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2019-05-08

Voteringslista: §111

Ärende: Ställningstagande kring överenskommelse från 1935,  KS 2019/106

Voteringslist(or)
Omröstning 6
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Johanna Malmborg (C), ersättare X
Kristin Stark (MP), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Nexhat Shabani (S), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Resultat 7 5 1
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