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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Rapport – Läget om arbetsmiljöåtgärder Hjortsjöskolan 
- Information – Pågående byggnation klassrummen Hjortsjöskolan och 

Fågelforsskolan 

Övriga frågor 
- SCB – Befolkningsstatistik 
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Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för att 
belysa och redogöra för konsekvenserna gällande 35 d B(A) kopplat till 
karta. 
 
Även konsekvenser för ett tredje förslag ska utredas, där man lämnar fokus 
kring d B(A) och låter 40 d B(A) stå och att man istället omnämner ett 
avstånd på 1000 m. 
 
Konsekvensanalysen ska beskriva 
• vilka konsekvenser 35 d B(A) får gentemot befintliga strategiska 

dokument (ÖP miljömål och liknande) 
• Vilka konsekvenser 35 d B(A) får gentemot nationella mål och 

regeringens ställningstagande för förnyelsebar energi 
• Förklara med text det man ser på karta 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag till Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har varit ute på 
utställning under perioden 2018-03-19 t.o.m 2018-05-14. Under 
utställningstiden inkom cirka 17 yttranden som redovisas i ett särskilt 
utlåtande. 

Syftet är att utgöra ett underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i 
Vaggeryds kommun. Planen ska fungera som ett underlag och ett stöd vid 
bemötandet av vindbruksfrågor i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-25 
Särskilt utlåtande 2018-06-07 
Karta, buffringsavstånd 1000 m 40 d B(A) respektive 1500 m 35 d B(A) 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Konsult Eva Djupfors närvarar via telefon och redogör för de diskussioner 
som hon haft med bland annat länsstyrelsen i Kalmar och en forskare. 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att återremittera det till 
kommunledningskontoret för att belysa och redogöra för konsekvenserna 
gällande 35 d B(A) kopplat till karta. Även konsekvenser för ett tredje 
förslag ska utredas, där man lämnar fokus kring d B(A) och låter 40 d B(A) 
stå och att man istället omnämner ett avstånd på 1000 m. 
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Redovisning av kommunalt partistöd 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisning av kommunalt partistöd för 2017 för respektive parti. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med de regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-11-24, §108, ska varje parti redovisa att det 
utbetalda partistödet använt enligt avsedda ändamål.  
 
Varje parti har också att årligen ansöka om partistöd till sina verksamheter. 
Blanketter för bägge ändamål tillhandahålls av kommunledningskontoret 
tillsammans med anvisningar för ifyllnad.  
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att närvaron vid fullmäktiges 
sammanträden har varit på en hög och jämn nivå för samtliga partier. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av kommunalt partistöd för 2017 från respektive parti i kf 
Partistöd 2017, uppföljning av närvaro vid fullmäktiges sammanträden 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 
- Boendeutvecklingsprogrammet 

Information om boendeutvecklingsarbetet 
 

- Västra Strand 
Information angående arbetet med utbyggnad av Västra Strand 

 
- Skogslund 

Information om möjligheterna med Skogslund 
 
- Bäckaskog 

Information om status på Bäckaskog 
 
- Detaljplanearbetet Hok 

Information om detaljplanearbetet Hok 
 

- Förfrågan Båramo 
Information om förfrågan Båramo 
 

- Dispositionsrätt, Domherrarna 
Information om förlängning av dispositionsrätt 
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Marknadsföring LogPoint 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 lyftes frågan om 
marknadsföring av LogPoint så att Vaggeryds kommun förknippas med 
området. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 167 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad och samhällsutvecklare Tina Blomster 
redogör för möte med SMUAB avseende samverkan vad gäller 
marknadsföringen av LogPoint South Sweden. 
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Motion – Myllrande våtmarker – Miljösatsning – Hållbar 
utveckling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. De separata utredningarna för möjlighet till restaurering för 

Skillingaryds dämme och Linnarbäcken läggs in som åtgärder i det 
reviderade miljöprogrammet 2018-2021.  

2.  Kommunledningskontoret ska samverka med och bjuda in de 
miljöorganisationer och privata markägare som finns i kommunen för 
att informera om bidragsmöjligheter och lämpliga områden för 
restaurering. 

3.  Motionen anser därmed delvis bifallen. 
  
Sammanfattning av ärendet  
I en motion daterad 2017-11-13 föreslås följande: 
att  snabbutreda tänkbara markområden där kommunen eller privata ägare 

kan tänkas vara intresserade av att återskapa våtmarker. I motionen 
föreslås även att kommunledningskontoret ska inrätta ett projekt med 
fokus på våtmarker.  

att  informera och kontakta privata markägare om vilka 
finansieringsmöjligheter som finns. Inbjuda intressenter via samråd.  

att  samverka och bjuda in de miljöorganisationer som finns i kommunen. 
Här finns stor kunskap om vilka områden som kan vara lämpliga.  

att  undersöka möjligheten för statliga bidrag 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag avkommunfullmäktige/ 
kommunstyrelsen att yttra sig angående motionens ovan nämnda punkter. 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-04-04, § 096 med 
förslag: 
- att samverka och bjuda in de miljöorganisationer och privata markägare 

som finns i kommunen. 
- Att Skillingaryds dämme och Linnarbäcken i Vaggeryd (mellan gamla 

E4:an och utloppet till Hjortsjön) utreds separat för möjlighet till 
restaurering. 

 
 
 forts. 
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Kommunledningskontoret föreslår att en informationsträff för 
miljöorganisationer och privata markägare ska genomföras under hösten 
2018 med fokus på bidrag- och finansieringsmöjligheter för markägare samt 
inhämta kunskap om områden som är lämpliga att restaurera.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att de separata utredningar som ska 
utföras för att undersöka möjligheten till att restaurera Skillingaryds dämme 
och Linnarbäcken i Vaggeryd ska skrivas in som åtgärder i det reviderade 
miljöprogrammet för 2018-2021. Utredningarna bedöms som kostnads- och 
tidskrävande och behöver finnas med i ett mer långsiktigt arbete. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-11-13 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 096 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson redogör för hur arbetet med återremissen 
behandlats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD), Pelle Philip (C) och Roger Ödebrink (S)  
föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag på 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Beslut fjärrvärme LogPoint 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att exploateringsområdet LogPoint/Stigamo ska 
förses med fjärrvärme. 

Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter för att täcka kostnaden 
för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade 2018-05-16 en överläggning med 
presidiet i Vaggeryds Energi AB gällande fjärrvärme. 
 
Arbetsutskottet beslutade om att målsättningen är att Stigamo ska förses 
med fjärrvärme. Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter för att 
täcka kostnaden för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2018-05-16, § 136 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen besluta att exploateringsområdet LogPoint/Stigamo ska 
förses med fjärrvärme. Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter 
för att täcka kostnaden för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Annelie Borgström (S) föreslår att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Vaggeryds kommun godkänner PKS presidiums förslag avseende den 
fortsatta processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt vård- och 
omsorgscollege. 

Ikraftträdandet för ett länsövergripande vård och omsorgscollege i 
Kommunal utvecklings regi verkställs senast 2018-12-31. 

Erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade vid sitt sammanträde 
2018-03-08 att ge PKS presidium i uppdrag att ta fram förslag för hur den 
fortsatta processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård och 
omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi ska genomföras. I uppdraget 
ingår även val av ny styrgrupp för det länsgemensamma regionala Vård- och 
omsorgscollege. Nedan redovisas den fortsatta processen för att uppnå en 
gemensam länsorganisation för Vård- och omsorgscollege. 

- Ny länsgemensam regional styrrgrupp 
- Höglandsförbundet entledigar vård och omsorgscolleges valda 

ledamöter 
- De tre länsdelarna utser vardera en representant från skola respektive 

socialtjänst samt hälso- och sjukvård, att utgöra beredningsgrupp för 
ny regional styrgrupp samt fastställa densamma. Gruppen ska också 
välja ordförande för styrgruppen. 

- Kommunal utveckling rekryterar, i samverkan med regional styrgrupp, 
processledare. Eventuella personalfrågor med anledning av denna 
förändring hanteras av förbundschefen för Höglandsförbundet och 
utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

- Ny länsgemensam regional styrgrupp säkerställer att nödvändiga 
styrdokument finns och skickas till Riksföreningen för Vård- och 
omsorgscollege. 

 

 forts. 
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- De två lokala ansökningarna som är framarbetade skickas till den 
länsövergripande regionala styrgruppen för ett godkännande. De två 
lokala ansökningarna skickas därefter till Riksföreningen för Vård- och 
omsorgscollege för certifiering. 

- Certifiering av de två lokala styrgrupperna sker under september-
oktober. 

Primärkommunal samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att godkänna PKS 
presidiums förslag avseende den fortsatta processen med att etablera ett 
länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege, att ikraftträdandet för 
ett länsövergripande vård och omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi 
verkställs senast 2018-12-31, att erforderliga MBL-förhandlingar ska 
genomföras samt att rekommendera länets kommuner och Region 
Jönköping län att anta ovanstående förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Region Jönköpings län, missiv 2018-05-17 
Kostnadsfördelning avseende länsgemensamt regionalt Vård- och 
omsorgscollege 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande Gert Jonsson (M) redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelie Borgström (S) föreslår att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Information inför kommande möte med PKS 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Gert Jonsson och socialchef Lotta Damberg ger en information 
inför kommande möte med PKS avseende utredning av länsövergripande 
gymnasiesamverkan i Jönköpings län och beslut om reviderat KomHem-
avtal. 
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Information från kommundirektören 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 
- Återrapport – Kontakt med Hooks Herrgård om 

kompetensförsörjning  
Möte för fortsatt arbete ska äga rum 25 juni. 
 

- Rapport från träff Entreprenörsregionen, Toftaholm 
 
- Kommunkompassen 

Information om arbete med resultatet av materialet. 
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Övriga frågor 
 
SCB - Befolkningsstatistik 
Roger Ödebrink (S) lyfter den senaste rapporten från SCBs befolknings-
statistik. De sista tre månaderna har Vaggeryds kommun haft en vikande 
trend. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Arbetsutskottet har noterat detta och följer utvecklingen. 
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Talludden och Sörgården, Gullvivan för 
bostadsändamål 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret/fastighetsenheten får i uppdrag att hyra ut 
lägenheterna på Talludden och Sörgården Gullvivan. En prissättning som 
sammantaget gör att vi erhåller självfinansieringsnivå. Målgruppen kan 
utgöra företag som har verksamhet på gång i kommunen och som har ett 
omgående behov av lägenheter. En annan målgrupp kan vara ungdomar som 
behöver en lägenhet för studier eller arbete i kommunen. Hyreskontrakten 
skrivs på sex månader. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En förfrågan har kommit från Jönköpings kommun om att få använda 
Talludden som studentbostäder. 
 
Arbetsutskottet gav 2018-06-13 kommunledningskontoret i uppdrag att 
utreda frågan om att kunna använda Talludden för bostadsändamål enligt 
förfrågan samt även undersöka beslutat användningsområde för Talludden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2018-05-16, § 157 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall ger en återrapport av uppdraget. Det 
konstateras att intresset från Jönköpings kommun inte finns längre. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar användningsområdet för lägenheterna på 
Talludden och Sörgården – Gullvivan och enas om följande: 

Kommunledningskontoret/fastighetsenheten får i uppdrag att hyra ut 
lägenheterna på Talludden och Sörgården Gullvivan. En prissättning som 
sammantaget gör att vi erhåller självfinansieringsnivå. Målgruppen kan 
utgöra företag som har verksamhet på gång i kommunen och som har ett 
omgående behov av lägenheter. En annan målgrupp kan vara ungdomar som 
behöver en lägenhet för studier eller arbete i kommunen. Hyreskontrakten 
skrivs på sex månader. 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:18 
Budgetförutsättningar för åren  
2018-2021 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:20, 
Feriejobb/sommarjobb 2018 

3. Riksantikvarieämbetets yttrande 2018-05-14 över Hembygdsrådets 
skrivelse med  
begäran att Riksantikvarieämbetet föreslår att regeringen förklarar 
magasinet i Holma  
för statligt byggnadsminne. 

Kurser och konferenser 

4. Kommek, program MalmöMässan 22-23/8 2018 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
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Rapport – Läget om arbetsmiljöåtgärder Hjortsjöskolan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad rapport 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetschef Torbjörn Isaksson rapporterar om läget avseende 
arbetsmiljöåtgärder på Hjortsjöskolan. 
 

 
   

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13 § 179 2018/004 19 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Information – Pågående ombyggnation av 
klassrummen på Hjortsjöskolan och Fågelforsskolan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetschef Torbjörn Isaksson informerar om pågående byggnation av 
klassrummen på Hjortsjöskolan och Fågelsforsskolan avseende extra 
kostnader för datautrustning. 
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