
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 1(40) 

Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-04-23 Paragrafer 051-074 

Anslaget sätts upp 2018-05-02 Anslaget tas ner 2018-05-24 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 23 april 2018 
klockan 17:00 – 23:20 

Beslutande Enligt bilagda förteckning 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 059 
Lina Larsson, miljöstrateg, §§ 061-062 
Bo Holst, ordförande i kommunrevisionen, § 060 

Utses att justera Atcha Adinda (L) och 
Lennart Karlsson (-) 

Paragrafer 051-074 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningskontoret, Skillingaryd torsdagen den 
26 april 2018 klockan 15:00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Annika Hedvall 

Ordförande 

Christer Holmgren 

Justerande 

Atcha Adinda (L) Lennart Karlsson (-) 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-04-23 

Ledamöter 
Ärende § 065 Ärende § 067 Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Berry Lilja (S) 1 1 1 

Kenth Williamsson (S) 1 1 1 

Tuula Ingner (S) 1 1 1 

Malin Claesson (S)  Frånvarande 

Atcha Adinda (L) 1 1 1 

Ewa Magnusson (L) 1 1 1 

Sofia Isaksson (KD), 
§§ 051-065 

1 1 

Jenny Larsen (KD) 1 1 1 

Allan Ragnarsson (M) 1  1 1 

Kenneth Åberg (S) 1 1 1 

Roger Ödebrink (S) 1 1 1 

Anna Karin Slunge (S)  Frånvarande 

Tommy Ottosson (S)  Frånvarande 

Ulf Abrahamsson (C) 1  1  1 

P O Toftgård (C) 1 1  1 

Viktoria Önneby (KD) 1 1  1 

Lars Ljungqvist (KD)  Frånvarande 

Gert Jonsson (M) 1 1 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M)  Frånvarande 

Annelie Borgström (S)  Frånvarande 

Christina Karlsson (S) 1 1 1 

Eva Lundqvist (S)  Frånvarande 

Jan Gustavsson (S) 1 1 1 

Carina Ödebrink (S), 
§§ 061-074 

1 1 1 

Pelle Philip (C) 1  1  1 



      

 Ärende § 065 Ärende § 067 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Göran Lemke (C)  1   1    1     

Malin Rehnstedt (MP)  1 1   1      

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1 1   1      

Mats Oskarsson (M)  1   1    1     

Gunilla Otterberg (M)  1    1 1      

Peter Sjöberg (M)  1   1  1      

Lennart Karlsson (-)  1   1     1    

Klas Gustavsson (-)  1   1  1      

Martin Damberg (V),  
§§ 051-063 

 1          

Jan-Olof Svedberg (SD)  1   1    1
  

    

Lars-Olof Hindersson (SD)  1   1    1     

Jan Sjögren (SD)  1   1    1     

Niklas Oskarsson (SD)  1   1    1     

Robert Alkemark (S)  1 1   1      

Maritha Bengtsson (KD)  1 1   1      

Christer Holmgren (M)  1 1   1      
 



      

Ersättare 
 Ärende § 065 Ärende § 067 Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Werner Andersson (M)           

Lars Seger (M),  
§§ 051- del av 061 

 1          

Linnea Graab (M)           

Kristoffer Flood (M)  1       Ej tjg. ersättare 

Roger Andersson (C)           

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Thelin (L)  1       Ej tjg. ersättare 

Johnny Wackt (KD)  1   1    1     

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

David Gustavsson (S)           

Magnus Dauhn (S)  1 1   1      

Anita Chestersson (S)  1 1   1      

Brahim Peci (S), §§ 051-063  1          

Joy Kanyange (S)  1 1   1      

Thomas Strand (S)           

Seth Andersson (S)  1 1   1      

Elizabeth Orellana (V)  1 1      1 Ej tjg. ersättare  
§§ 051-063 

Siv Bertilsson (V)           

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (-)           

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA   40 24 13  2 25 11  2    
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse och dagordning 

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

_______ 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av 
behandling av årsredovisningen för 2017. 

Inga frågor ställs. 
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Motion – Information och stöd gällande mark-
avvattningstillstånd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-04-13 med förslag att Vaggeryds kommun ska informera och stödja 
fastighetsägare gällande markavvattningstillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2018-04-13 
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Motion – Korttidsboende på Talludden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 
2018-04-20 med förslag att kommunfullmäktige så snart som möjligt ger 
socialnämnden uppdraget och förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta 
korttidsboendet på Furugården till Talludden. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2018-04-20 
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Medborgarförslag – Hastighetsbegränsade åtgärder på 
Bondstorpsvägen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-04-09 med förslag om 
hastighetsbegränsade åtegärder på Bondstorpsvägen. 
Förslagsställaren hänvisar till tidigare insänt förslag daterat inlämnat  
2017-01-04 med samma rubrik. 
 
Vissa åtgärder av insmalning av väg har genomförts utanför Götafors skola. 
Dock anses det otillräckligt eftersom den övriga totala sträckan av 
Bondstorpsvägen är rak utan några hastighetsbegränsade åtgärder/hinder. 
Vägen bjuder in till högre hastigheter än tillåtet i och med detta, vilket är en 
risk. Uppskattningsvis kör flera fordon under dygnet omkring 80 km/h 
genom och ut från Vaggeryd på denna väg. Att smala av vägen på ett par 
ställen fördelat på sträckan kan vara gynnsammare ur trafiksäkerhets-
synpunkt. En förnyad mätning av hastigheten över tid kan vara lämpligt för 
att bilda sig en uppfattning om trafiken.  
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-04-09 
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Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom 
barn- och äldreomsorg! 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med följande 
förslag: 
- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens 

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

en eller flera alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan 
kommunal och alternativ drift. 

 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterat 2018-04-16 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Förslagsställaren ger en kort presentation av förslaget. 
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Motion – Hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner planen för framtagandet av ett 

hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun, vilket innebär att 
kommunstyrelsens mål 2018 förtydligas med ett uppdrag för 2019. 

 
2. Motionen anses därmed bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En motion har inlämnats av fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) 
daterad 2017-10-30 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att: 
- Ta fram ett hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun som bygger på 

FN:s globala mål. 
- Ta fram indikatorer för att lättare kunna följa upp målen. 
 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Agenda 2030 och hållbarhet 
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska 
resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 
193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 
17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen, och syftar 
till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor  
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och  
den miljömässiga. 
 
Pågående arbete idag med Agenda2030 och hållbarhet 
Kommunstyrelsen har under 2017 tagit fram ett mål för 2018: KS mål 15: 
Under 2018 utbilda KS/ kommunledningen i Agenda 2030 inför målarbete 
2019. Omvärldsbevakning pågår bl.a. genom deltagande i regionalt 
anordnade konferenser samt att specifikt arbete pågår inom enskilda 
horisontella områden, ex. klimat och miljö. En halvdags workshop är 
planerad där kommunledning får en grundkunskap i Agenda2030 och hjälp 
att identifiera inom vilka globala mål det redan pågår arbete, och vad som 
saknas. 
 forts. 
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Inför målarbete 2019 är det planerat att ta med sig kunskaperna av det 
arbetet, liksom befintligt krav att allt framtida underlag till 
översiktsplanering skall kunna kopplas till hållbar utveckling. 
 
Hållbarhetsprogram 
Efter en mindre utredning har kommunledningskontoret tagit fram en plan 
för framtagande av ett hållbarhetsprogram, som en direkt fortsättning på 
pågående arbete. I utredningen har inga motsättningar framkommit kring 
möjligheten att koppla ex. miljöprogram, integration och 
folkhälsoperspektiv som fördjupningsunderlag till ett framtida övergripande 
program. 
Ett hållbarhetsprogram beräknas med nuvarande förslag till tidsplan kunna 
vara framme för beslut i juni 2019 och ingå i budget 2020. 

2017: Beslut KS mål 2018 
• KS mål 15: Under 2018 utbilda KS/ kommun-ledningen i Agenda 2030 

inför målarbete 2019 
Vår 2018: OmvärldsbevakningAgenda2030 

• Delta i regional och nationell omvärldsbevakning 
Vår 2018: Utbildning Agenda2030 Kommunledning 

• Halvdag workshop med extern expert – KS/KSAU, FC och 
nyckelpersoner 

Vår-höst 2018: GAP analys Agenda2030 
• Samordning befintliga och ej befintliga riktlinjer och mål 

Höst 2018: Plan Agenda2030 
• Fördjupad analys - plan för fortsatt arbete Agenda 2030 

Jan-feb 2019 Ställningstagande Agenda2030 
• Politisk vision 
• Ingå i budgetarbete 2020 

Vår 2019: Remiss – vad görs redan, vad bidra till 
• Alla förvaltningar och nämnder får svara på hur man bidrar, 

sammanställs till handlingsplan 
Juni-(Dec) 2019 Beslut program 

• Slutligt program och handlingsplan beslutas ihop med budget 
Höst 2019-2020 Implementering 

• Beslutat program och handlingsplan implementeras och följs upp  
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-10-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 153 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-27 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 091 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 095 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens  
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra 
busshållplatser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt 
kommunledningskontoret att: 
- Göra en inventering av samtliga hållplatser, med förslag på lämpliga 

åtgärder avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet 

- Genomföra åtgärder på hållplatser där kommunen är ansvarig 
väghållare 

- Kontakta berörda myndigheter avseende statliga vägar i kommunen och 
begära ombyggnad enligt genomförd inventering. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kristdemokraterna föreslår i en motion att en inventering görs av samtliga 
hållplatser, med förslag på lämpliga åtgärder avseende tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. Motionen framhåller som exempel att det inte är en 
konsekvent utformning med förhöjd trottoarkant. Det finns också exempel 
där hållplatsen kör upp på GC-banor. Syftet är att förbättra och förenkla för 
passagerare med t.ex. barnvagnar. Rullstol eller rullator. 
Kommunen föreslås genomföra åtgärder på hållplatser där kommunen är 
ansvarig väghållare och även kontakta berörda myndigheter avseende 
statliga vägar i kommunen och begära ombyggnad enligt genomförd 
inventering. 
Ärendet har beretts av tekniska utskottet som föreslår att motionen ska 
bifallas, tillgänglighetsrådet vars ordförande ställer sig positiv till förslaget 
och föreslår att inventeringen görs av en sakkunnig i frågan, samt 
ungdomsrådet som ser positivt på att upprusta busshållplatserna så de blir 
mer upplysta och tillgängliga. 
 
Beslutsunderlag  
Motion, daterad 2017-08-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 107 
Ungdomsrådets yttrande, 2017-10-11 
Tekniska utskottets beslut § 113, 2017-11-28 
Tillgänglighetsrådets yttrande 2018-01-19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 089 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 097 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Jan-Olof Svedberg (SD). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Gör det möjligt att bebygga 
området norr om Sturegatan i Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att se över 
boendeutvecklingsmöjligheterna norr om Sturegatan i Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-11-06 med förslag att Vaggeryds 
kommun gör det möjligt för bebyggelse området norr om Sturegatan i 
Skillingaryd. 
 
Enligt gällande översiktsplan är området avsatt för framtida 
bostadsbebyggelse. 
 
En mindre del av området ägs av Vaggeryds kommun. Denna del kan 
rymma några tomter. Övrig mark norr om Sturegatan är privatägd. 
 
Efterfrågan på tomter i Skillingaryd är stor och kommunen ska arbeta aktivt 
på att ta fram nya attraktiva boendeområden. 
 
Ärendet diskuterades på plankommitténs sammanträde 2018-04-04. 
Plankommittén förordar att planarbetet sätts igång på berörda områden. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-11-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 157 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-02 
Karta 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 079 
Plankommitténs anteckningar 2018-04-04 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 098 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2017 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Årets resultat fastställs. 

- I övrigt godkänns årsredovisningen 2017 för Vaggeryds kommun och 
kommunkoncern. 

 
Sammanfattning av ärendet  
År 2017 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket bland annat märkts 
på arbetsmarknaden där sysselsättningsnivån fortsatt att utvecklas positivt, 
samtidigt har utvecklingen inneburit att samhället som helhet fått stora 
utmaningar i att kompetensförsörja sina verksamheter.  
 
Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick 
antalet invånare till 13 840 personer, vilket är 196 fler än föregående 
årsskifte.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 
2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 
2017-12-31 att 49 procent av totalt 88 nämndmål är genomförda, ytterligare 
40 procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 
10 procent är påbörjade och endast 1 procent inte är påbörjade.  
 
Av de 78 indikatorer som valts ut av nämnder i sina verksamhetsberättelser 
för att beskriva måluppfyllelsen visar 55 % en positiv utveckling från 
föregående mätning, 23 % visar oförändrat och 22 % visar negativ 
utveckling. 
 
Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2017 ett resultat på 8,9 
mnkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat 
om plus 7,0 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. Normalt har kommunen, 
varje år i driftsbudgeten ett ekonomiskt mål om att nettokostnadernas andel 
av skatter och statsbidrag ska uppgå till 98 %. Målet försvagades temporärt 
2017 till 99 %. Målet har inte uppfyllts, då nettokostnadernas andel uppgick 
till 99,2 %. 
 
 forts. 
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Verksamheterna genererade ett överskott om 9,6 mnkr. Samtliga nämnder 
redovisade positiva resultat. Inga avsättningarna har påverkat resultatet. 
Budgetföljsamhet visar plus 2,6 % och prognossäkerhet för helheten uppgår 
till minus 2,1 % för 2017. För 2018 är målet för prognossäkerhet +/- 1 %.  
 
Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 115,7 mnkr under 
2017. Nivån har till 51 % finansierats med egna medel. Bland de större 
projekten under året är exploatering vid E4:an, Stigamo, 29,4 mnkr, 
Vattenverk 9,4 mnkr (pågående), Hok Skola 6 mnkr, Bondstorps skola 5,7 
mnkr och Räddningsfordon 4,2 mnkr.  
 
Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. I 
budget 2017 finns ett finansiellt mål att kommunen ska äga hälften av sina 
tillgångar i balansräkningen med pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) 
inräknad, det vill säga ha en soliditet om minst 50 procent. Kombinerat med 
det långsiktiga målet anges att den årliga procentuella ökningen av 
soliditeten minst ska uppgå till 1 procentenhet. Det kortsiktiga målet om en 
årlig ökning med 1 procentenhet är inte uppfyllt. I bokslut 2016 var 
soliditeteten  35,6 % med pensionsskulden inräknad och i årets bokslut för 
2017 har andelen minskat till 35,1 %.  
 
Ovan finansiella mål kombineras med målet att värdesäkra det egna 
kapitalet för den allmänna inflationsutvecklingen i samhället så att varje 
generation har samma köpkraft som nuvarande generation. Det egna 
kapitalet har inte fullt ut värdesäkrats mellan 2016 och 2017. Värdet på det 
egna kapitalet uppgick vid årets början till 577,3 mnkr. Inflationen år 2017 
blev 1,8 procent, vilket medför ett fiktivt värdesäkrat eget kapital om 587,7 
mnkr. Utgående värde 2017-12-31 uppgick till 586,2 mnkr, vilket är 1,5 
mnkr lägre än målsättningen.  
 
Resultatet för hela koncernen visar ett resultat om 22,5 mnkr. Förutom 
kommunen ingår kommunens helägda bolag Vaggeryds Energi AB (VEAB) 
och Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (VSBO) i den sammanställda 
redovisningen. VEAB har enligt ägardirektivet lämnat utdelning till ägaren 
med 1,5 mnkr. Likaså har Elverket uppfyllt sitt mål enligt reglementet, där 
det anges att förvaltningen ska ha en soliditet på 30-50 %. En ökning har 
skett under året från 29 % år 2016 till 31 % år 2017. 
 
 forts. 
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Vaggeryd-Skillingaryd bostads AB (VSBO) redovisar likaså ett positivt 
resultat för 2016 om 5,6 mnkr (4,1). Soliditetsmålet för VSBO är 15 % och 
under de senaste åren har soliditeten närmat sig målet. Bolaget har en 
soliditet på 14,1 % (11,6 %). En anledning till den ökade soliditeten är 
minskade hyresförluster och sjunkande räntekostnader. En annan är 
övergången till en ny avskrivningsmetod (K3) som inneburit att en del av 
underhållskostnaden aktiveras. Ett ägartillskott har tillförts bolaget under 
året med 1 mnkr. Planerade nybyggnationer 2018 och framåt kommer sänka 
soliditeten. 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2017 Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 084 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för årsredovisningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 godkänns. 
 
Gert Jonsson (M), Jenny Larsen (KD), Jan-Olof Svedberg (SD), Stig-Göran 
Hultsbo (MP), Ulf Abrahamsson (C), Pelle Philip (C), Roger Ödebrink (S) 
och Ewa Magnusson (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Kenth Williamsson (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Revisionsberättelse för 2017 – Beviljande av 
ansvarsfrihet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag att 
ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2017. 
 
Jäv 
Ledamöter och ersättare som under året ingått i kommunstyrelsen och/eller 
övriga nämnder deltar inte i handläggningen eller beslutet om ansvarsfrågan 
för berörd nämnd/styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har inför kommunfullmäktiges behandling av 
årsredovisning samt inför ansvarsprövningen överlämnat sin 
revisionsberättelse för 2017 års verksamhet samt revisionsrapporten Rapport 
avseende granskning av årsredovisning 2017 – Vaggeryds Kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2017 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017 – Vaggeryds 
Kommun 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter över de kommunala 
aktiebolagen för år 2017 
Revisionsberättelser för de kommunala företagen för år 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Holst, ordförande i kommunrevisionen, redovisar revisionsberättelsen 
för verksamhetsåret 2017. 
 
Kommunrevisionens förslag till beslut: 
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt 
de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  
Kommunrevisionen tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 godkänns. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunrevisionens 
förslag och finner det bifallet. 
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Miljöredovisning 2017 för Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Miljöredovisning 2017 och att innehållet 
beaktas i budgetarbetet för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av 
åtgärderna i Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts. 
Statistikansvariga verksamheter har rapporterat data.  
 
Med inkomna rapporter som underlag har Miljöredovisning 2017 upprättats. 
För Miljöprogrammet redovisas måluppfyllelse och hur långt arbetet 
kommit med att genomföra åtgärderna. Övrigt miljöarbete inom 
kommunkoncernen redovisas också. 
 
Beslutsunderlag  
Miljöredovisning 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 072 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 091 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson redogör för miljöredovisningen 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Kenneth Åberg (S), Stig-Göran Hultsbo (MP),  
Ulf Abrahamsson (C), Kenth Williamsson (S), Pelle Philip (C) och  
Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Jan-Olof Svedberg (SD). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Revidering av Miljöprogrammet, del 2 Mål och 
strategier för Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat Miljöprogram, 
del 2 Mål och strategier med ändringen att: 
 
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan, detaljerade mål för 
kommunkoncernen 6, sidan 20 
Målet ”Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon 
och för att kunna erbjuda kommunens anställda laddningsmöjligheter” 
ändras till 
”Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon och  
för att kunna erbjuda kommunens anställda och besökare laddnings-
möjligheter”. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det befintliga miljöprogrammet för kommunen omfattar perioden 2014-
2017 och en revidering av miljöprogrammet ska utföras för kommande 
period, 2018-2021.  
 
Revideringen omfattar tre olika delar: 
Del 1 Översikts och nulägesanalys (motsvarar Miljöredovisningen för 2016 
och 2017) 
Del 2 Mål och strategier 
Del 3 Handlingsplan.  
 
Revidering av Miljöprogrammet del 2 har sänts på remiss till b.l.a. samtliga 
nämnder, styrelser, näringslivsrådet, medlemmar i Natur- och miljörådet och 
ungdomsrådet. Remissvar har mottagits och en remissredogörelse finns 
upprättad.   
 
Beslutsunderlag  
Remissredogörelse med förslag på ändringar, daterad 2018-03-01 
Inkomna remissynpunkter 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 073 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 092 
 
 forts. 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP), Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Ny renhållningsordning för år 2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

att anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 2018-2022 

att anta förslag till föreskrifter för avfallshantering i Vaggeryds kommun 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen under 
planperioden om det behövs för att målen ska uppnås 

att under planperioden 2018-2022 i samband med entreprenadskifte införa 
fastighetsnära insamling (FNI) i flerfackssystem för matavfall, 
restavfall, förpackningar och tidningsmaterial samt småbatterier, 
ljuskällor och småelektronik. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  
 
Avfallsplanen är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo. Beslut har tagits att bilda ett kommunalförbund inom den 
lagstadgade kommunala avfallshanteringen. 
 
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
perioden 2018 – 2022 har tagits fram i samarbete inom GGVV.  
Under arbetet har tre större seminarier hållits med såväl politiker som 
tjänstemän. Under perioden november – december har samtliga kommuner 
genomfört utställning och remiss av planen till allmänhet och parter som 
kan ha ett intresse för avfallshantering.  
 
Inkomna synpunkter har bearbetats och förslag till ändring/komplettering 
framgår av bifogad samrådsredogörelse.    
 
 
 forts. 
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Under kommande planperiod föreslås det mest prioriterade för 
avfallshanteringen vara att förbättra positionen i avfallstrappan. Totalt nio 
övergripande mål har tagits fram varav tre prioriteras särskilt under 
planperioden. 

1. Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för 
hållbar konsumtion och ökad återanvändning 

2. Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera 
och materialåtervinning ska öka 

3. Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering  
2018-2022 
Gemensamt faktaunderlag Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
kommuner 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering i Vaggeryds kommun inklusive 
bilagor 
Samrådsredogörelse 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 074 
Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, 
§ 093 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Ulf Abrahamsson (C). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Plan för hantering av extraordinära händelser och 
samhällsstörningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade planen för 
Vaggeryds hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den här uppdaterade planen för hantering av större händelser och kriser 
utgör en del av kommunens övergripande handlingsprogram för Trygghet 
och säkerhet.  
 
På grund av förseningar i framtagandet av planen kommer den revidering 
som enligt lag ska göras under varje ny mandatperiods första år att komma 
tätt inpå och därför sannolikt ej bli särskilt omfattande.  
 
Ärende 
Den här planen utgör Vaggeryds kommuns krisplan vid extraordinära 
händelser och samhällsstörningar som hotar våra grundläggande 
skyddsvärden. 
 
Styrande lagstiftning är främst Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 
 
Planen hör samman med kommunens övergripande Handlingsprogram för 
trygghet och säkerhet antagen antaget i Kommunfullmäktige 160425. 
Planen beskriver arbetssätt och metod, vad ska skyddas och hur ska det 
skyddas. Men även förhållningssätt och attityd i krishanteringsarbetet. Både 
arbetssätt och förhållningssätt är hämtade från nationell nivå och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps intention med konceptet 
ledning och samordning. Många av de bilder som finns med som stöd i 
materialet är direkt hämtat därifrån. Konceptet ledning och samordning 
anammas även av det regionala samarbetet F-Samverkan och förhoppningen 
är att det ska bidra till positiva igenkänningseffekter vid en händelse som 
kan få samverkan att fungera mer effektivt till nytta för kommunens 
invånare och kritiska verksamheter.                                              
 
 forts. 
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Som bilagor till planen finns olika rollkort, checklistor och mallar för det 
praktiska krishanteringsarbetet som dock ligger utanför vad som ska antas i 
Kommunstyrelsen. Bilagorna kommer att förändras i och med att de olika 
funktionerna kommer att arbeta med dem och kan därför ses som 
arbetsmaterial. 
 
Utfört arbete 
Planen har sammanställts av räddningstjänsten. Hänsyn har tagits till 
remissvar erhållna från beredskapshandläggare på Länsstyrelsen, och internt 
från nyckelpersoner i kommunens förvaltningar. 
 
Beslutsunderlag  
Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar, 
daterad 2018-02-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-02 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 043 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, § 043 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 089 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
avtalet med tänkta biogasproducenten ska redovisas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en utredning, ”Samverkan för 
biogas i Jönköpings län”, i syfte att ta fram ett underlag för att skapa en bild 
av utvecklingen av produktion och användning av biogas i Jönköpings län. 
Utredningen visar bl.a. på att det finns goda möjligheter att öka 
produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. De två producenterna 
av biogas, Sävsjö biogas AB och Jönköping energi biogas AB, framhåller en 
möjlig tillväxt på biogasmarknaden men att det krävs tydliga politiska mål 
och regelverk samt att regionala matavfallssamarbeten för en mer stabil 
substratmarknad är viktig. 
 
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i 
Jönköpings län” tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings avseende främjandet av produktion 
och användande av biogas. 
 
I Vaggeryds kommuns miljöprogram finns ett flertal målformuleringar och 
åtgärder som kan kopplas till projektet ”Samverkan för biogas i Jönköpings 
län”. Genom att skriva under överenskommelsen om samverkan för biogas 
ökar chanserna för att en biogasmack etableras i kommunen. Det finns dock 
inga garantier att en biogasmack etableras i kommunen, även om 
kommunen undertecknar avtalet. Vår fordonsflotta är i dagsläget för liten 
för att ensamt ge ett tillräckligt stort underlag till en biogasmack. Vi behöver 
fortsätta att samverka med Länstrafiken och SÅM för att verka för att deras 
fordon körs på biogas och att de är villiga att tanka i Vaggeryds kommun. 
Utan någon form av samverkan bedöms det som mycket svårt att uppnå 
målen. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län, 2018-01-08, RJL 
2018/218 
Biogasproduktionen och användning i länet – en förstudie, 2016-09-30, RJL 
2016/3123 
Samverkan för biogas i Jönköpings län – utredning om samverkansformer 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-15 
Arbetsutskottets beslut 2018-02-22, § 058 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 081 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Carina Ödebrink (S), Kenth Williamsson (S), Roger 
Ödebrink (S), Jenny Larsen (KD) och Berry Lilja (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Allan Ragnarsson (M), med instämmande av Pelle Philip (C), Jan-Olof 
Svedberg (SD), Johnny Wackt (KD) och Ulf Abrahamsson (C), föreslår att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
avtalet med tänkta biogasproducenten ska redovisas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Allan Ragnarssons m.fl. förslag om 
återremiss. 
 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige 
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 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 24 Ja-röster och 13 Nej-röster och  
2 ledamöter som avstår från att rösta, genom minoritetsåterremiss, att 
ärendet ska återremitteras. 
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Pensionspolicy med riktlinjer för pension 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Att anta policy och riktlinjer för medarbetare med delbeslut, med ändringen 
att policydokumentet renodlas så att innehållet inte blir så detaljerat. 

att kommunen ska stå för kostnaden för individuell rådgivning vid 
pensionsavgång. 
 
Att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna 
reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL), 
Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg 
PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 
2014. 

att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till 
pension. 

att arvoden för styrelseuppdrag genom kommunens bolag ska samordnas 
genom kommunen och ligga till grund för pensionsavsättning på samma sätt 
som för förtroendeuppdrag i kommunen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Bakgrund 
Medarbetare 
Vaggeryds kommun har inte haft någon pensionspolicy för medarbetare. Vi 
har ett tidigare antaget dokument kring olika avgångsmöjligheter med 
pension. 
Pensionspolicyn är en del av kommunens personalpolitik som ska bidra till 
att behålla och rekrytera medarbetare med god kompetens. 
 
Riktlinjer 
Kommunernas pensionsavtal, KAP-KL, AKAP-KL är i  vissa delar 
dispositiva och ger utrymme för lokala och individuella  överenskommelser 
vilka beskrivs i riktlinjerna  
Riktlinjerna hanterar nyanställda, anställda och avgångar. En ny del som 
föreslås i riktlinjerna är löneväxling. Om dokumentet antas i sin helhet skall  
 
Förtroendevalda 
För förtroendevalda har kommunen antagit Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension OPF-KL gäller från 2015.  
 forts 
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Beslutsunderlag  
Pensionspolicy 
Riktlinjer till pensionspolicy 
Revidering av OPF-KL via Trygg politiker pension 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-02 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 083 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 082 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 067 2018/075 28 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att text kring Investeringar i 
skattefinansierad verksamhet bör omarbetas så samstämmighet blir rådande 
till övriga styrdokument så som SPB 2019. 
 
Reservation 
Centerpartiets fullmäktigegrupp och Sverigedemokraternas fullmäktige-
grupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Ulf 
Abrahamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan och budget 2018-2020 att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram regler för ekonomistyrning i 
Vaggeryds kommun. I beskrivningen av uppdraget tydliggörs att kommunen 
behöver tydliggöra samlat i ett styrdokument vilka riktlinjer som nämnder 
och förvaltning har att utgå ifrån i sina uppdrag. 

Bakgrund 
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Så uttrycks 
den grundläggande principen i kommunallagen. I lagen anges att 
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna 
kostnader och därmed skapar förutsättningar kommande generationer att få 
en likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet.  
 
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara 
positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den 
långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att 
kunna finansiera investeringar och värdesäkra det egna kapitalet. Skulle det 
ekonomiska resultatet bli negativt ska en åtgärdsplan upprättas som 
återställer den långsiktigt ekonomiska balansen inom tre år.  
 
 forts. 
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I bilagan: ”Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ” 
tydliggörs det finanspolitiska ramverket, med kommunfullmäktiges 
finansiella mål, övergripande inriktning i budgetarbetet, ansvarsenheter, 
regler kopplat till såväl drift som investeringar, roller och ansvar, nämndens 
arbetsgång vid ekonomisk obalans, underhåll, prissättning etc.  
 
Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags 
behov och önskemål. Detta innebär att koncernnyttan ska beaktas vid varje 
form av beslut i dialog med berörda enheter/nämnder/bolag både när det 
gäller frågor om ekonomi och verksamhet.  
 
I övrigt framgår bolagens styrning och villkor av fastställda ägardirektiv 
m.m. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-02 
Förslag till regler och riktlinjer för ekonomistyrning 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 084 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 085 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
att text kring Investeringar i skattefinansierad verksamhet bör omarbetas så 
samstämmighet blir rådande till övriga styrdokument så som SPB 2019. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till återremissförslaget. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Gert Jonssons förslag om återremiss. 
 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
 forts. 
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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 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 25 Ja-röster och 11 Nej-röster och  
2 ledamöter som avstår från att rösta, att ärendet ska återremitteras. 
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Organisation av ekonomiskt bistånd  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen blir beslutande 

nämnd och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och 
uppgifterna inom följande områden: 
• Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd  
• Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt 

ärvdabalken  
• Skuld- och budgetrådgivning 
• Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för 

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier.  
2. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 

delegationsordningen får göras till följd av detta. 
3. Kommunfullmäktige godkänner att nödvändiga förändringar i 

socialnämnden och kommunstyrelsens reglemente får göras utifrån 
detta. 

4. Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området 
överflyttas till kommunstyrelsen. 

5. Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
6. Finansiering till nödvändiga investeringar gällande omorganisationen 

får ianspråktas ur kommunstyrelsens förfogande, resterande del får tas 
av medel för arbetsmiljöåtgärder som redan finns budgeterade. 

 
Reservation 
Centerpartiets fullmäktigegrupp, Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, 
Lennart Karlsson (-) och Klas Gustavsson (-) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för Ulf Abrahamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Vaggeryds kommun organiseras ekonomiskt bistånd inom ramen för två 
förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan 
myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom 
Socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterar också 
ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen.  
 
 
 forts. 
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Kommunen har en god utveckling gällande lågt försörjningsstöd och högt 
antal flyktingar i egen försörjning. Identifierade problemområden handlar 
istället om organiseringen av ekonomiskt bistånd. Det bedöms som mer 
korrekt att budget och ansvar hänger samman. Handläggningen bör också 
vara samlad och drivas mer enhetligt för att värna om likhetsprincipen samt 
en minskad sårbarhet för utförandet.  
 
Det absolut vanligast försörjningshindret är arbetslöshet. Kopplingen 
försörjningsstöd och tillgång till arbete och arbetsmarknadsåtgärder är 
därför given. Då huvudorsaken till försörjningsstöd är brist på arbete så är 
skäligt att tro att uppdraget att minska behovet av försörjningsstöd ska ägas 
av den verksamhet och med den styrning som i övrigt har ett helhetsgrepp 
kring arbetsmarknadsfrågor. Därför föreslås att ekonomiskt bistånd i sin 
helhet läggs under kommunstyrelsen och med det också tillhörande 
uppgifter som främst hör samman med ekonomiskt bistånd. Det gäller bland 
annat skuldsanering, dödsboanmälningar samt hyresgarantier.  
 
När det gäller hyresgarantier hanteras de idag både av arbetsmarknads-
enheten och socialförvaltningen. Hyresgarantins krävs av hyresvärdar som 
regel för hyresgäster som saknar dokumenterad betalningsförmåga, dvs fast 
anställning, annan godtagbar inkomst eller som har betalningsanmärkningar. 
Arbetsmarknadsenheten svarar i dagsläget för hyresgarantier gällande 
nyanlända och socialförvaltningen för övriga ekonomiskt utsatta grupper. 
Hyresgarantin hör samman med individernas betalningsförmåga och det 
bedöms som mest effektiv att frågan om hyresgaranti ägs av den verksamhet 
som också hanterar ekonomiskt bistånd.  
 
Organiseringen av arbetet ovan föreslås ske genom att arbetsmarknads-
enheten och verksamheten ska bedrivas i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
Arbetsmarknadsenhetens lokaler kommer att kräva en anpassning och en 
viss ombyggnation, men socialförvaltningens lokaler är trånga så oavsett 
kommer en förändring att behöva göras. För att få största möjliga effekt av 
organiseringen ser vi att lokaliseringen av ekonomiskt bistånd bör vara på 
arbetsmarknadsenheten. 
 
 
 forts. 
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Kommunledningskontorets förslag till beslut är: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen blir beslutande nämnd 

och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och uppgifterna 
inom följande områden: 
• Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd  
• Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt 

ärvdabalken  
• Skuld- och budgetrådgivning 
• Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för 

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier.  
2. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 

delegationsordningen får göras till följd av detta. 
3. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 

socialnämnden och kommunstyrelsens reglemente får göras utifrån 
detta. 

4. Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området 
överflyttas till kommunstyrelsen. 

5. Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till  kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att få en redovisning av handlingsplan, tidsplan och 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Till arbetsutskottets sammanträde 2018-03-14 presenterades handlingsplan 
och ekonomiska konsekvenser. Enligt preliminär tidsplan genomförs 
förändringen från den 1 oktober 2018. Arbetsutskottet beslutade att 
godkänna det underlag som tagits fram, som beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Underlag till förslag om organisation av ekonomiskt bistånd 20180118 
Kommunstyrelsens beslut om Hyresgarantier 20120815 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 010 
Socialnämndens beslut 2018-02-28, § 19 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, § 045 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-14, § 080 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 088 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) med instämmande av Kenth Williamsson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
punkt 3 får följande lydelse: 

”Kommunfullmäktige godkänner att nödvändiga förändringar i 
socialnämnden och kommunstyrelsens reglemente får göras utifrån detta.” 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Lennart Karlsson (-) och  
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag och 
föreslår att ekonomiskt bistånd ska ingå i socialnämndens verksamhet och 
budgetmedel ska flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden. 
 
I debatten yttrar sig också Pelle Philip (C). 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag med en redaktionell ändring och Ulf 
Abrahamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens förslag med den redaktionella ändringen antas. 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, april 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och  
medborgarförslag som inte är slutbehandlade, april 2018 och lägger 
den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska vid kommunfullmäktiges 
ordinarie april- och oktobersammanträde redovisas de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 

Föreligger kommunledningskontorets redovisning april 2018, enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade, 
april 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) kommenterar ett medborgarförslag och Roger 
Ödebrink (S) kommenterar en motion. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen och 
finner det bifallet. 



Beteckning/Dnr Sida 
2018/110 1 (15) 

Handläggare 
Rose-Marie Moberg 
0370-678149 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, april 2018 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska vid april- och oktober-
sammanträdet redovisas de motioner och medborgarförslag, vilkas 
beredning då inte fullföljts. 

Redovisning: 

1. Motion – Körkortsutbildning på Fenix

Av fullmäktigeledamöterna Allan Ragnarsson (M), Jenny Larsen
(KD) och Thore Ohlsson (FP) väckt motion daterad 2013-10-27 med
förslag att kostnadsfri körkortsutbildning införs på Fenix.
(Dnr 2013/225)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen
2017-02-14, § 048 och beslutade att avvakta resultatet av den
utredning som är tillsatt av regeringen kring hur en körkortsutbildning
ska genomföras med hjälp av CSN-lån för gymnasieelever, innan
beslut fattas om körkortsutbildning på Fenix.

2. Medborgarförslag – Utöva tillsyn och lös in strandområden
i Vaggeryds samhälle

Ett medborgarförslag har inlämnats den 26 april 2015 med förslag att
Vaggeryds kommun ska utöva tillsyn och lösa in sådana markområden
i Vaggeryds samhälle, som enligt gällande regelverk ska vara
allmänrättsligt tillgängliga.
 (Dnr 2015/145) 
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott
där man beslutat att uppdra till Lantmäteriet eller motsvarande
kompetens att utreda förutsättningar för att lösa in detaljplanerad
allmän platsmark längs Hjortsjöns strandområde.
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 2(15) 

 
 
 
 
3. Medborgarförslag – Vindkraftsplan 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2016-01-19 med förslag 
att kommunfullmäktige beslutar: 
- Att tydligt redovisa kommunens ställningstagande i 

vindkraftsfrågan genom en plan som också beskriver de olika 
projekten. 

- Redovisa var vindkraftsbolagen geografiskt planerar de 
vindkraftsparker som kommunen har vetskap om. 

- Öppet redovisa kommunens syn på det regelverk som idag styr 
vindkraftsprojekten. 

- Att sedan i förlängningen också ta fram en korrekt vindkraftplan, 
som också beskriver utbyggnaden ur ett samhällsperspektiv, dvs., 
nytta, livslängd, resp. projekts energitillförsel gentemot 
kommunens nuvarande elkonsumtion m.m. 

(Dnr 2016/020) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Medborgarförslaget har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskott där 
man beslutat att vindkraftsgruppen ska startas upp igen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att upphandla 
konsultuppdrag för upprättande av en vindbruksplan.  
 
Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun är utskickad för utställning. 

 
 

4. Motion – Bostadsområde söder om Byarum 
 

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (V) väckt motion  
2016-04-22 med förslag att man så fort som möjligt startar arbetet 
med en detaljplan för ett bostadsområde söder om Byarum i höjd med 
Byarums Hembygdsgård. 

 (Dnr 2016/096) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 
 Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och gett 
kommundirektören i uppdrag att ta upp förhandling med markägaren 
för ett köp av markområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 
2018-01-24 en återrapportering av uppdraget. 
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5. Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetspris 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 11 januari 2017 med 
förslag att Vaggeryds kommun instiftar ett Tillgänglighetspris för att 
uppmuntra de som ökar tillgängligheten för de handikappade 
medborgarna och andra som t.ex. är rörelsehindrade. 
(Dnr 2017/021) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-04-17. 
 
 

6. Medborgarförslag – Placering av postbrevlåda 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-17 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar om placering av postbrevlåda så att det 
går att köra intill den med bil och lägga på försändelser. Detta för att 
underlätta för de som har problem med att gå. 
(Dnr 2017/083) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 

 
  
7. Motion – Landsbygdsutveckling i Bondstorp 
 

Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) väckt motion  
2017-08-28 med förslag att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
planera för nybyggnation i Bondstorp. 

 (Dnr 2017/205) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-02-22, § 056 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag för hur 
mycket byggbar mark och planlagd mark det finns i Bondstorp. 
Dessutom ska dimensionerna på VA-infrastrukturen undersökas för att 
se vilka möjligheter som finns för utbyggnation. Motionen skickas 
även till VSBO, för inhämtande av deras syn på att bygga i Bondstorp. 
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8. Motion – Tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra 

busshållplatser 
 

Av fullmäktigeledamöterna Kurt Enell (KD) och Jenny Larsen (KD) 
väckt motion daterad 2017-08-13 med förslag att: 
- Vaggeryds kommun gör en inventering av samtliga busshållplatser, 

med förslag på lämpliga åtgärder avseende tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. 

- Genomför åtgärder på busshållplatser där kommunen är ansvarig 
väghållare. 

- Kontakt tas med berörda myndigheter avseende statliga vägar som 
finns inom kommunen och begär ombyggnad enligt genomförd 
inventering. 

 (Dnr 2017/194) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen behandlas vid dagens sammanträde. 
 
 

9. Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra tätorter 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-07-31 med förslag att 
Vaggeryds kommun ser till att kompressorstyrda cykelpumpar finns i 
varje samhälle i kommunen. 
(Dnr 2017/186) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
Förslaget har remitterats till tekniska utskottet och kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. Yttrande har lämnats av tekniska 
utskottet. 
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10. Medborgarförslag – Bygg väg från Västra strand i Vaggeryd 

till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-07-31 med förslag att det 
byggs en väg från Västra strandområdet i Vaggeryd till södra 
motorvägsavfarten i Vaggeryd. Detta för att inte all trafik till och från 
området ska behöva ske via Bondstorpsvägen och Götafors skola om 
man inte åker ”Bondstorpsvägen” runt travbanan. 
(Dnr 2017/187) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 
2018-04-17. 
 

 
11. Medborgarförslag – Bygg ett plank runt ställverket vid 

campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-08-17 med förslag att 
kommunen bygger ett plank runt ställverket vid campingen i 
Vaggeryd och planterar klängväxter. På ena sidan om ställverket kan 
man jämna marken och upplåta två ställplatser för husbilar. 
(Dnr 2017/190) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet, kultur- och 
fritidsnämnden och Vaggeryds Energi för yttrande. Yttrande har 
lämnats av Vaggeryds Energi och tekniska utskottet. 
 
 

12. Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan årskurs 1-9 
 

Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) väckt motion  
2017-09-25 med förslag att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri 
frukost i grundskolan årskurs 1-9. 

 (Dnr 2017/238) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17. 
 



 

 Sida 

 6(15) 

 
 
 

 
13. Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i skolorna 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-09-08 med förslag att inga 
halvfabrikat ska serveras i skolorna och att en dietist/kostrådgivare 
hjälper till med matsedeln. Mycket ny forskning kommer i ämnet mat 
och därför måste även skolmaten förändras. 
(Dnr 2017/214) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till barn-  
och utbildningsnämnden för beslut, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
 
 

14. Medborgarförslag – Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-09-22 med förslag att 
kommunfullmäktige anslår medel till en heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek och därmed drar  
tillbaka besparingen. 
(Dnr 2017/233) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 
2018-04-17. 
 
 

15. Medborgarförslag – Räkna om elevpengarna 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-09-25 med förslag att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
räkna om elevpengarna för att kunna möta elevernas behov och de 
växande klasserna i Vaggeryds kommun. 
(Dnr 2017/239) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 
2018-04-17. 
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 7(15) 

 
 
 

16. Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal 
i barn- och utbildningsförvaltningens kost-
organisation 

 
Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) väckt motion  
2017-10-30 med förslag att: 
Vaggeryds kommun genomför ergonomiutbildning för 
produktionspersonalen i barn- och utbildningsförvaltningens 
kostorganisation. 

Utbildningen ska genomföras med skyddsombud från det 
fackförbund som är avtalsslutande part vid arbetsplatsen. 
 
(Dnr 2017/273) 

 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott  
2018-04-17. 
 

 
17. Motion – Hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun 

 
Av fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) väckt motion  
2017-10-30 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att: 

Ta fram ett hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun som 
bygger på FN:s globala mål. 

Ta fram indikatorer för att lättare kunna följa upp målen. 
(Dnr 2017/277) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen behandlas vid dagens sammanträde. 
 



 

 Sida 

 8(15) 

 
 
 

 
18. Motion – Friskvårdspeng för personer med 

funktionsvariation 
 

Av fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) och Lars Seger 
(M) väckt motion 2017-10-31 med förslag att: 

ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation 
som tillhör LSS personkrets och som har en betydande fysisk 
funktionsnedsättning införs i Vaggeryds kommun. 

det i detta ska finnas någon form av stöd att få till 
genomförandet av aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga 
verksamheten. 
 (Dnr 2017/288) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. 
 
 

19. Motion – Myllrande Våtmarker - Miljösatsning Hållbar 
utveckling 

 
Av fullmäktigeledamoten Kurt Enell (KD) väckt motion  
2017-11-13 med förslag att: 

Snabbutreda tänkbara markområden där kommunen eller privata 
ägare kan tänkas vara intresserade att återskapa våtmarker. 
Uppdrag till kommunledningskontoret att 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. 
 
(Dnr 2017/297) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2018-04-04 och 
beslutade att återremittera den till kommunledningskontoret för 
vidare beredning. 
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20. Motion – Bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp 

 
Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) väckt motion  
2017-11-27 med förslag att Vaggeryds kommun anlägger 
bollstängsel utmed kortsidorna på grusplanen i Bondstorp. 
(Dnr 2017/310) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott  
2018-04-17. 
 
 

21. Medborgarförslag – Gör det möjligt att bebygga 
området norr om Sturegatan i Skillingaryd 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-11-06 med förslag att 
Vaggeryds kommun gör det möjligt att bebygga området norr 
om Sturegatan i Skillingaryd. Att man använder Sturegatan som 
en ”matargata” och bygger stickgator precis som det idag är 
söder om Sturegatan. Detta skulle möjliggöra ett stort antal 
villatomter både för nutid och framtid. 
(Dnr 2017/285) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget behandlas vid dagens sammanträde. 
 
 

22. Medborgarförslag – Uppmärksamma Sophie Sager 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-11-07 med förslag att 
Vaggeryds kommun uppmärksammar Sophie Sager. 
(Dnr 2017/292) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning och besvarande, som 
sedan ska delges kommunfullmäktige. 
 



 

 Sida 

 10(15) 

 
 
 

 
 

23. Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare Vaggeryd 
även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok 

 
Av fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa 
Magnusson (L) väckt motion 2017-11-29 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till 
kommunägda bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare 
Vaggeryd även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok. 
(Dnr 2017/316) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till VSBO för yttrande. 
 
 

24. Motion – Tillstånd för elcyklar på kommunal mark 
 

Av fullmäktigeledamoten Jan Sjögren (SD) väckt motion  
2018-01-15 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd för elcyklar på kommunal mark. 
(Dnr 2018/019) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
 
 

25. Medborgarförslag – Detaljplan för begränsad 
byggnation på kommunens mark från Artillerigatan 
och söderut till infarten till Skillingaryds läger 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-09 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar om Detaljplan för begränsad 
byggnation på kommunens mark från Artillerigatan och söderut 
till infarten till Skillingaryds läger. 
(Dnr 2017/321) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-04-17. 
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26. Medborgarförslag – Utred möjlighet till 

semesterväxling 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag  
att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjlighet till 
semesterväxling. 
(Dnr 2017/331) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunlednings-
kontorets personalenhet för yttrande. 
 
 

27. Motion – Ändring av namn Götarps Hage till Nestors 
 

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) väckt motion 
2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att 
ändra namn Götarps Hage till Nestors. 
(Dnr 2018/038) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret och 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
 

28. Motion – Kanotled genom Waggeryd 
 

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) väckt motion 
2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Waggeryd. 
(Dnr 2018/039) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska utskottet för yttrande. 
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29. Motion – Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- 

och fritidsutrustning 
 

Av fullmäktigeledamoten Ewa Magnusson (L) väckt motion 
2018-01-29 med förslag att underlätta för unga att tillfälligt låna 
idrotts- och fritidsutrustning. 
(Dnr 2018/040) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
 

30. Motion – Offentliga ärendens arbetsgång på 
kommunens hemsida 

 
Av fullmäktigeledamöterna Magnus Thelin (L), Atcha Adinda 
(L) och Ewa Magnusson (L) väckt motion 2017-12-04 med 
förslag att : 

Kommunfullmäktige ser till att medborgarna kan följa offentliga 
ärendens arbetsgång från förslag till verkställighet på 
kommunens hemsida. 

Den enskilde medborgaren får följa en helhet där alla steg i 
processen går att se och att ansvariga politiker och tjänstemän 
för ärendet i varje fas redovisas/specificeras. Det bör också 
redovisas var i processen ärendet ligger just nu och vem som är 
ansvarig samt när ärendet påbörjas och avslutas i varje fas. 

Icke sekretessärenden utan endast offentliga ärenden. 
 
(Dnr 2017/317) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för 
yttrande. 
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31. Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna 

ekonomisk förening 
 

Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) väckt motion 
2018-01-29 med förslag att: 

Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarna 
ekonomisk förening. 

Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening. 
 
(Dnr 2018/059) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för 
yttrande. 
 
 

32. Motion – Kulturskola för alla 
 

Av fullmäktigeledamöterna Tuula Ingner (S) och Kenth 
Williamsson (S) väckt motion 2018-02-08 med förslag att 
kulturskolan får i uppdrag att ta reda på hur fler barn och 
ungdomar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet. 
(Dnr 2018/061) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
 

33. Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp 
 

Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) väckt motion 
2018-03-26 med förslag att Vaggeryds kommun upprättar en 
plan för tätortsutveckling Bondstorp. Planen behöver omfatta 
nya bostadsområden, barnomsorg/skola, äldreomsorg, förbifart, 
gång/cykelvägar, cirkulationsplats, grönytor, lekplatser och 
andra viktiga funktioner för utveckling av tätorten. 
 (Dnr 2018/100) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för 
yttrande. 
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34. Medborgarförslag – Instruktörsutbildning för 

skolpersonal inom för- och grundskola för att utföra 
hjälpinsatser 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 8 februari 2018 med 
förslag att Vaggeryds kommun beslutar att: 

Skolpersonal inom för- och grundskola ska ha 
instruktörsutbildning för att utföra hjälpinsatser samt kunna ge 
den information som beslutad handlingsplan beskriver. 

Vidta de åtgärder som behövs för att integrera i 
årsutbildningssteg och att alla elever som går ut grundskolan är 
förberedda på vad man behöver kunna för att hjälpa en 
människa i nödläge. 

Kommunens Hjärtstartare bör göras tillgängliga dygnet runt alla 
dagar, då de flesta hjärtstoppen sker i hemmet. Ett utmärkt sätt 
att visa att vi hjälper varandra i nödläge. 
(Dnr 2018/060) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
barn- och utbildningsnämnden för beslut, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
 
 

35. Medborgarförslag – Besök områden som drabbats av 
Vindkraftsindustrins felkalkyleringar 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2018-02-23 med 
förslag att innan det tas några fler beslut överhuvudtaget i 
vindkraftsfrågor, gör ett besök där mycket gått snett, men där 
man också försöker hitta varför. 
 (Dnr 2018/095) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande, som sedan ska 
delges kommunfullmäktige. 



 

 Sida 

 15(15) 

 
 
 

 
36. Medborgarförslag – Gör gångfartsområdet större i 

Vaggeryds centrum 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-03-20 med förslag att 
gångfartsområdet i Vaggeryds centrum görs större. Detta för att 
alla äldre ska kunna passera kortaste vägen i centrum på ett 
säkert sätt. Man får plats med ett par korttidsparkeringar till på 
Frideborgsvägen och kanske några till utmed Storgatan. 
 (Dnr 2018/094) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande, som sedan ska 
delges kommunfullmäktige. 
Förslaget har remitterats till tekniska utskottet. 
 
 

37. Medborgarförslag – Placera ett farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-03-23 med förslag att 
det placeras ett farthinder på Grindstensvägen i Vaggeryd. 
 (Dnr 2018/098) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande, som sedan ska 
delges kommunfullmäktige. 
Förslaget har remitterats till tekniska utskottet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 070 2018/006 36 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen mm för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018 
(fyllnadsval efter Sven-Olov Carlsson (L)) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Sven-Olov Carlssons avsägelse av

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen med vidhängande uppdrag. 

2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen enligt förslag från Liberalernas
fullmäktigegrupp utses

Ken Frick (L)
Hankabo 3
567 91 Vaggeryd

Sammanfattning av ärendet 
Sven-Olov Carlsson (L), Snickaregatan 11, 568 32 Skillingaryd har lämnat 
in en skrivelse daterad 2018-04-03 där han avsäger sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen med vidhängande uppdrag, innebärande 
ersättare med närvaro- och yttranderätt i budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sven-Olov Carlsson (L) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 071 2018/006 37 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i miljö- och byggnämnden för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Joakim Löfstedt Löfgren (M)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Joakim Löfstedt Löfgrens avsägelse av 

uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
2. Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden enligt förslag från 

moderaternas fullmäktigegrupp utses 

Kristoffer Flood (M) 
Tofteryds-Torp Gästgivaregården 
568 91 Skillingaryd 
 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Löfstedt Löfgren (M), Kavledunsgatan 8 A, 567 33 Vaggeryd har 
lämnat in en skrivelse 2018-04-19 där han avsäger sitt uppdrag som 
ersättare i miljö- och byggnämnden på grund av att han flyttar från 
Vaggeryds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Joakim Löfstedt Löfgren (M) 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 072 2018/006 38 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i kommunfullmäktige,  
ny ledamot i socialnämnden och ny ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden för återstående  
del av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Björn Karlsson (MP)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Björn Karlssons avsägelse av 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 
socialnämnden och ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

2. Hos Länsstyrelsen begärs ny sammanräkning för val av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Björn Karlsson. 

3. Till ny ledamot i socialnämnden enligt förslag från miljöpartiets 
fullmäktigegrupp utses, nuvarande ersättare 

Ulla-Carin Djerf (MP) 
Bäck Bastakullen 
567 91 Vaggeryd 

4. Till ny ersättare i socialnämnden, efter Ulla-Carin Djerf, enligt förslag 
från miljöpartiets fullmäktigegrupp utses 

Kristin Stark (MP) 
Bäck Mellangård 
567 91 Vaggeryd 

5. Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden enligt förslag från 
miljöpartiets fullmäktigegrupp utses 

Mikael Wahss (MP) 
Lundavägen 5 
567 31 Vaggeryd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Björn Karlsson (MP), Idrottsgatan 10, 568 31 Skillingaryd har lämnat in en 
skrivelse 2018-04-17 där han avsäger sig sina politiska uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden och ersättare  
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Björn Karlsson (MP)  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 073 2018/006 39 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i kommunfullmäktige för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter David Gustavsson (S)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner David Gustavssons avsägelse av 

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

kommunfullmäktige efter David Gustavsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
David Gustavsson (S), Fagerhult Fagerholm, 568 93 Skillingaryd har lämnat 
in en skrivelse 2018-04-23 där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från David Gustavsson (S)  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 074 2018/004 40 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Landshövding Helena Jonssons tackbrev från välkomstmottagningen 
den 23 mars på Residentet 

2. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04 § 099, Medborgarförslag – 
Övergångsställe på storgatan i Vaggeryd 

3. Länsstyrelsens beslut 2018-04-11 om att Kristoffer Flood (M) utses 
som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jan-Erik Aronsson (M) 

4. Länsstyrelsens beslut 2018-04-11 om att David Gustavsson (S) utses 
som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ulrika Åberg Juul (S) 

5. Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBo), årsredovisning 2017 

6. Fredrik Nord (SD) skrivelse 2018-04-23, information om att han inte 
längre representerar Sverigedemokraterna, men behåller nuvarande 
politiska uppdrag i Vaggeryds kommun som politisk oberoende 

7. Säkerhetspolisen, handboken Personlig säkerhet 
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