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Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2017-10-30 

Ledamöter 
Ärende Ärende Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning Omröstning Omröstning 

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

Kenth Williamsson (S) 1 

Tuula Ingner (S)  Frånvarande 

Malin Claesson (S)  Frånvarande 

Atcha Adinda (L)  Frånvarande 

Ewa Magnusson (L) 1 

Sofia Isaksson (KD) 1 

Jenny Larsen (KD) 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 

Kenneth Åberg (S) 1 

Roger Ödebrink (S) 1 

Anna Karin Slunge (S) 1 

Tommy Ottosson (S) 1 

Ulf Abrahamsson (C) 1 

P O Toftgård (C) 1 

Viktoria Önneby (KD) 1 

Kurt Enell (KD) 1 

Gert Jonsson (M) 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1 

Annelie Borgström (S) 1 

Christina Karlsson (S) 1 

Eva Lundqvist (S)  Frånvarande 

Jan Gustavsson (S) 1 

Carina Ödebrink (S) 1 

Pelle Philip (C) 1 
Göran Lemke (C) 1 



      

 Ärende Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Malin Rehnstedt (MP)  1          

Stig-Göran Hultsbo (MP), 
jäv § 142 

 1          

Mats Oskarsson (M)  1          

Gunilla Otterberg (M)  1          

Bengt Staude (M)  Frånvarande        

Lennart Karlsson (V)  1          

Klas Gustavsson (V)  1          

Martin Damberg (V)  Frånvarande        

Jan-Olof Svedberg (SD)  1          

Lars-Olof Hindersson (SD)  1          

Jan Sjögren (SD)  1          

Niklas Oskarsson (SD)  1          

Robert Alkemark (S)  1          

Maritha Bengtsson (KD)  1          

Christer Holmgren (M)  1          
 



      

Ersättare 
 Ärende Ärende Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Peter Sjöberg (M)  1          

Werner Andersson (M)           

Lars Seger (M)  1 Ej tjg. ersättare       

Linnea Graab (M)           

Roger Andersson (C)           

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)  1          

Magnus Tehlin (L)           

Lars Ljungqvist (KD)           

Johnny Wackt (KD)           

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Ulrika Åberg Juul (S)           

Magnus Dauhn (S)  1          

Anita Chestersson (S)  1          

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)           

Thomas Strand (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Seth Andersson (S)  1          

Elizabeth Orellana (V)  1          

Siv Bertilsson (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (SD)  1 Ej tjg. ersättare       

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA   41          
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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 en information om Smålands Turism av 
VD Lena Larsson 
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Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
ansvar för vandringslederna i Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar frågan vid nästa 
sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Lennart Karlsson (V) ställer fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om vem som ansvarar för att vandringslederna hålls i ordning i 
Vaggeryds kommun. 
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Fråga om partiers närvarande i den parlamentariska 
gruppen för vindkraft 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastslår Jan-Olof Svedbergs fråga besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Jan-Olof Svedberg (SD) ställer frågan om hur det kommer sig att inte alla 
partier närvarar på möten med den parlamentariska gruppen för vindkraft. 
 
Ordförande i den parlamentariska gruppen Ulf Abrahamsson (C) uppmanar 
alla partier att delta vid nästa möte med den parlamentariska gruppen för 
vindkraft. 
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Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion den  
30 oktober 2017 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. 

 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 30 oktober 2017 
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Medborgarförslag – Mobil fartkamera i kommunen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 14 oktober 2017 med förslag att 
kommunen köper in, alternativt hyr en mobil fartkamera att placeras på 
olika platser och tider i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-10-14 
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Medborgarförslag – Friskvårdsplan för anställda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 16 oktober 2017 med förslag att en 
friskvårdsplan för kommunens anställda tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-10-16 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 141 2017/079 8 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål  
för skolskjutsverksamheten. Mål som sedan ska fastställas av  
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för 
skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör fastställas av kommun-
fullmäktige. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av tekniska utskottet och 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Tekniska utskottet har 2017-05-09, § 52 beslutat att inte lämna några 
synpunkter på motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-08-30, § 71 beslutat föreslå att 
motionen bifalls. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 028 
Remiss till tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden 2017-04-06 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09, § 52 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-30, § 71 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 192 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-10-04, § 193 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), P O Toftgård (C), Kenth Williamsson (S),  
Roger Ödebrink (S), Jenny Larsen (KD), Ewa Magnusson (L) och  
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Delårsrapport 2017 för Vaggeryds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
- fastställa delårets resultat 
-  godkänna barn- och utbildningsnämndens återkoppling på uppdraget som 

gavs av kommunstyrelsen i juni, samt att avslå begäran om tilläggsbidrag 
för volymkompensation i skolan samt 

-  utifrån prognostiserat resultat tilldela ett kommunalt driftsbidrag om 1,5 
mnkr till Bratteborgs Ryttarsällskap för uppförande av stallbyggnad i 
enlighet med Strategisk plan och budget 2018. 

- uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal mellan Vaggeryds kommun 
och Bratteborgs Ryttarsällskap som reglerar parternas åtaganden i 
samband med uppförande av stallbyggnad. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stig-Göran Hultsbo (MP) i handläggningen av 
detta ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen fortsätter att växa i antalet invånare och vid halvårsskiftet 
uppgår invånarantalet till 13 749 personer vilket är 105 fler än vid årsskiftet.  
 
Uppföljningen av de övergripande målen för Vaggeryds kommun visar att 
kommunen i flera av sina mål jobbar brett och aktivt, medan några av målen 
påbörjats men inte nått så långt. I rapporten framgår aktiviteter och 
bedömningar av alla målen såväl kommunfullmäktiges som nämndernas 
egna mål.  
 
Kommunen har fortsatt hög personalomsättningen för yrkesgrupperna 
socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare. Dessa 
yrkesgrupper betecknas som bristgrupper och är även ett nationellt problem. 
Konkurrensen är stark mellan länets kommuner och det innebär att 
Vaggeryds kommun behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med 
personalförsörjningen.  
31 aug 2017 saknar Vaggeryds kommun 5 socialsekreterare, 1 
sjuksköterskor, 20 grundskollärare och drygt 40 förskollärare. 
Sjukfrånvaron i kommunen har ökat något sett till samma period de 
förgående åren. Den totala sjukfrånvaron för januari-juli 2017 är 6,44%.  
 
 forts.  
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Av den totala sjukfrånvaron för perioden har långtidssjukfrånvaron (över 60 
dagar) ökat i kommunen även om den är låg i jämförelse med övriga 
kommuner i länet. För perioden jan-juli 2017 utgör frånvaron över 60 dagar 
34,23 % jämfört med motsvarande period 2016, den uppgick till 28,59 %. 
 
Resultatet för de åtta första månaderna 2017 visar på ett överskott om 21,9 
mnkr, att jämföra med 25,2 mnkr för samma period 2016. Helårsprognosen 
för 2017 pekar på ett överskott om 15,5 mnkr. Samtliga nämnder redovisar 
överskott eller budget i balans i delårsresultatet och tillsammans en 
helårsprognos om plus 11 mnkr. Det är främst kommunstyrelsen och 
socialnämnden som avviker positivt mot budget med prognoser om plus 2,9 
respektive plus 5,3 mnkr. Inom kommunstyrelsen förväntas 
försörjningsstödet bli 3,3 mnkr lägre än budget, inom socialnämnden är det 
främst ensamkommande barn, en central reserv samt särskilda boenden som 
bidrar till deras resultatprognos. I rapporten redovisas en mer omfattande 
beskrivning. Socialnämnden redovisar också sin handlingsplan för budget i 
balans, med åtgärder om sammanlagt ungefär 5 mnkr, vilket också bidrar till 
den positiva prognosen. Barn och utbildningsnämnden redovisar ett positivt 
resultat, samt en positiv prognos om 0,4 mnkr, vilket är betydligt bättre än 
vid senaste uppföljningen. Ett antal åtgärder tillsammans med en ny 
bedömning av statsbidrag förklarar delar av förbättringen.  
 
Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgår per 31 augusti till 52,9 
mnkr, vilket kan jämföras med 25,6 mnkr motsvarande period 2016. Bland 
de större posterna kan nämnas: 
 
* Exploatering industriområde Stigamo (16,0 mnkr) 
* Investeringar Elverket (6,6 mnkr) 
* Släck- och räddningsfordon (4,1 mnkr) 
* Vattenverk (3,2 mnkr) 
* Ledningsförnyelse – befintligt VA-nät (2,7 mnkr).  
* Bondstorps skola (2,6 mnkr) 
 
I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 99 %. Totalt t.o.m. 31 augusti har 
kommunen använt 96 procent av skatteintäkterna och den 
kommunalekonomiska utjämningen till verksamheterna, vilket betyder att 
det finansiella målet är uppfyllt. 
 
 forts. 
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Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive  
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, i delårsbokslutet 2017 uppvisas en soliditet om 37 % vilket är en 
ökning med ungefär 1 procent jämfört årsskifte och ungefär 3 procent 
jämfört delårsbokslutet 2016.  
 
Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 577,3 mnkr. Inflationen är i augusti 2017 år 2,3 
procent, vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 590,6 mnkr, givet att 
kapitalet ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2017-08-31 är 599,2 
mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre än målsättningen 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2017 för Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-10-04, § 183 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Föreligger kommunrevisorernas bedömning av delårsbokslutet  
daterad 13 oktober 2017. 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal mellan Vaggeryds kommun 
och Bratteborgs Ryttarsällskap som reglerar parternas åtaganden i samband 
med uppförande av stallbyggnad. 
 
Kenth Williamsson (S), Ewa Magnusson (L), Jenny Larsen (KD), Ulf 
Abrahamsson (C), Roger Ödebrink (S) och Ann-Katrin Löfstedt (M) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med  
Gert Jonssons tilläggsförslag. 
 
I debatten yttrar sig också Lennart Karlsson (V) 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag med Gert Jonssons tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Solidarisk borgen samt regressavtal mellan 
medlemskommunerna för Kommunalförbundet 
Samverkan Miljö och Återvinning (SÅM) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp (borgenstak) om 100 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
- såsom för egen skuld utöver ovan borgenstak ingå solidarisk borgen för 

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s 
checkräkningskredit om 20 miljoner kronor.  

 
- borgensåtaganden enligt ovan ska undertecknas av kommunstyrelsens 

ordförande, eller vid förfall för denna, av 1:e vice ordförande och 
kontrasigneras av kommundirektör och/eller ekonomichef  

 
- anta regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) enligt förslag i bilaga 1 
”Regressavtal SÅM”  

 
- ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna upprättat 

regressavtal (bilaga 1) 

Sammanfattning av ärendet  
Gislaved org nr: 212000-0514, Gnosjö org nr: 212000-0506, Vaggeryd org 
nr: 212000-0522 och Värnamo org nr: 212000-0555 med förkortningen 
(GGVV) kommuner har bildat en gemensam avfallsorganisation. Formen 
för den gemensamma organisationen är ett kommunalförbund med namnet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) org nr: 222000-3228. 
Kommunalförbundet har bland annat bildats för att kommunerna 
tillsammans ska kunna ge en ökad service till invånarna samtidigt som 
miljönyttan i avfallshanteringen ska öka. Samverkan ger verksamheten 
större gemensamma resurser, vilket är nödvändigt för att utveckla 
verksamheten och nå uppställda krav och mål. 

 forts. 
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För att ta upp externa lån till den nybildade verksamheten kräver 
kreditgivarna beslut om solidarisk borgen såsom för egen skuld från 
medlemskommunerna. Därutöver kräver vissa kreditgivare ett regressavtal 
som klargör medlemskommunernas hantering av den finansiella risken det 
vill säga hur man avser fördela den solidariska borgen sinsemellan. 

I bilaga 1 ”Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunal-
förbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)” beskrivs bland annat hur 
den finansiella risken fördelas utifrån den i förbundsordningen redan 
beslutade kvotfördelningen. 

 
Beslutsunderlag  
Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet SÅM 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 201 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-10-04, § 188 
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PKS – Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- 
och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Primärkommunala 
samverkansorganets beslut enligt nedan: 

att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget 
(nuvarande Region Jönköpings län) och kommunerna i Jönköpings län om 
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende,  
  
att den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom 
hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning 
som antogs av PKS den 11 maj 2017, 
  
att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- 
och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för 
Kommunal utveckling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
PKS (Primärkommunalt samverkansorgan) har 2017-09-07 tagit beslut 
avseende finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och 
kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999  

Beslut 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 
att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget 
(nuvarande Region Jönköpings län) och kommunerna i Jönköpings län om 
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende,  
  
att den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom 
hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning 
som antogs av PKS den 11 maj 2017, 
  
att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- 
och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för 
Kommunal utveckling.  
  
att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till 
beslut. 

  forts. 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Region Jönköpings län, Missiv 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslut 
Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 
hemsjukvården, Uppdragsbeskrivning 2017-06-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 196 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-10-04, § 192 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Carina Ödebrink (S) och  
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Justering   Exp: Utdragsbestyrkande 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, oktober 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och  
medborgarförslag som inte är slutbehandlade, oktober 2017 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 oktober 2017, enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade, 
oktober 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) kommenterar ärendet. 

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



Beteckning/Dnr Sida 
2017/247 1 (14) 

Handläggare 
Rose-Marie Moberg 
0370-678149 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, oktober 2017 

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.



 

 Sida 
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3. Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2015-04-29 med förslag 
att Vaggeryds kommun säkrar upp de platser man från kommunens 
sida bestämt att skolbussarna ska hämta upp skolbarnen, genom att 
bl.a. märka upp platserna på landsbygden likt det Jönköpings kommun 
har gjort. Alternativt hämtar barnen vid varje hus. 
(Dnr 2015/159) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden 
och tekniska utskottet för yttrande. Tekniska utskottet har beslutat 
2015-09-22 § 077 att inte lämna några synpunkter på förslaget, med 
hänvisning till att det är barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 
 

 
4. 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. 
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5. 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. 

 
 
6. Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i 

Skillingaryd och Vaggeryd 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats den 12 november 2016 med 
förslag att anordna en hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd på 
lämplig plats, 
(Dnr 2016/236) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
Tekniska utskottet har behandlat förslaget 2017-04-04, § 033. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2017-05-10 och beslutade att 
återremittera det till kommunledningskontoret för att utreda om något 
socialt företag kan driva verksamheten. 
 
 

7. Motion – Gratis WiFi till äldreboenden i kommunen 
 

Av fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L) väckt motion  
2017-01-02 med förslag att alla äldreboenden ska ha gratis WiFi. 

 (Dnr 2017/015) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2017-08-22 och 
beslutade att återremittera det till socialnämnden för att undersöka hur 
man kan säkerställa WiFi i våra äldreboenden. 
 



 

 Sida 

 4(14) 

 
 
 

 
8. 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 har remitterats till socialnämnden, 
tillgänglighetsrådet för yttrande. Yttrande har lämnats till 
kommunledningskontoret. 
 
 

9. Motion – Utveckla kulturhelgen 
 

Av fullmäktigeledamoten Christer Sandén (KD) väckt motion daterad 
2017-02-27 med förslag att kommunen tillför Kulturhelgen de årliga 
90 tkr, som tillförs Smålands kulturfestival, för att dels kunna ha 
Kulturhelgen varje år och dels för att utveckla projektet så att ännu 
fler kan både medverka på och besöka Kulturhelgen. 

 (Dnr 2017/076) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

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

 
10. Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten 
 

Av fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) väckt motion daterad 
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att ge 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera 
kvalitetsmål för skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör 
fastställas av kommunfullmäktige. 

 (Dnr 2017/079) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen behandlas vid dagens sammanträde. 
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11. Medborgarförslag – Pumptrack i Vaggeryd 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-02-27 med förslag att en 
pumptrack anordnas i Vaggeryd. 
(Dnr 2017/066) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för  
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen. Förslaget har 
sedan även remitterats till Vaggeryds ungdomsråd för yttrande. 
Ärendet kommer att behandlas vid nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

 
 

12. Medborgarförslag – Gatubelysning utmed Smedjegatan 
från vägbulan i Fåglabäck till Attila 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-02-15 med förslag att 
anordna gatubelysning utmed Smedjegatan från vägbulan i Fåglabäck 
till Attila. Detta eftersom delning mellan gång/cykelbanan på sträckan 
endast består av linjemarkering i vägbanan. 
(Dnr 2017/055) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för  
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen. Ärendet kommer 
att behandlas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
 

13. 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. 
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14. Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 

tillsvidaretjänster 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster. 
(Dnr 2017/112) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-10-18. 
 
 

15. Medborgarförslag – Medfinansiering av Attefallshus för att 
underlätta integration av nyanlända 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag om 
medfinansiering av Attefallshus för att underlätta integration av 
nyanlända. 
(Dnr 2017/114) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslag har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Yttrande har lämnats av Arbetsmarknadsenheten. 
 

 
16. Medborgarförslag – Kommunal brygga på den kommunala 

badplatsen i Rolstorpasjön 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att anlägga en kommunal brygga på den 
kommunala badplatsen i Rolstorpasjön. 
(Dnr 2017/111) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-10-18. 
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17. Medborgarförslag – Öppen vägg för graffiti och gatukonst i 

Vaggeryds kommun 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-03 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att upplåta Öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun, förslagsvis vid skateparken i 
Skillingaryd. 
(Dnr 2017/103) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. Yttrande har begärts och inkommit från 
kultur- och fritidsnämnden och Vaggeryds ungdomsråd. 
Ärendet kommer att behandlas på nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
 
 

18. Motion – Förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare 
inom socialförvaltningen 

 
Av fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) väckt motion 
daterad 2017-05-16 om förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare 
inom socialförvaltningen och föreslår att: 

1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en modell för bättre 
stöd och handledning i det dagliga arbetet, med syfte att värna 
rättssäkerheten och att få våra unga medarbetare att känna trygghet. 

 
2. Formerna för en arbetstidsförkortning till myndighetsutövare inom 

socialförvaltningen utreds skyndsamt och införs så snart som 
möjligt. 

 (Dnr 2017/144) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
Yttrande har begärts och inkommit från socialnämnden och 
kommunledningskontorets personalenhet.  
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19. Medborgarförslag – Inför P-skiva i Skillingaryds centrum 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att införa P-skiva i Skillingaryds 
centrum. 
(Dnr 2017/127) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. 
 
 

20. Medborgarförslag – Förändring av parkeringsrutor mm på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2017-04-18 med förslag 
att kommunfullmäktige beslutar om en förändring av nuvarande 
längsgående parkeringsrutor på norra delen av Järnvägsgatan i 
Vaggeryd till snedparkering och även ändrar parkeringstiden från 20 
minuter till en eller två timmar. 
(Dnr 2017/135) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. 
 
 

21. Motion – Jämställda löner 
 

Av fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) väckt motion  
2017-06-05 med förslag att personalavdelningen får i uppdrag att 
utreda löneskillnaderna mellan kvinnor och män och att en plan för 
jämställda löner tas fram. 

 (Dnr 2017/159) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till kommunledningskontorets personalenhet 
för yttrande. 
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22. Motion – Öka trafiksäkerheten vid avfarten till 

Badplatsvägen från norr 
 

Av fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson 
(L) väckt motion 2017-06-15 med förslag att en avfartsfil från norr 
anläggs vid Badplatsvägen för att öka trafiksäkerheten. 

 (Dnr 2017/168) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
 
 

23. Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning bygga 
trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus 

 
Av fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson 
(L) väckt motion 2017-06-15 med förslag att: 
- Uppdra till kommunen att vid nybyggnad av kommunala 

fastigheter i första hand välja att bygga i trä 
- Verka för att även kommunala bolag väljer att bygga i trä 
- Underlätta och uppmuntra, med t.ex. rådgivning, för enskilda 

byggföretag och fastighetsägare att välja att bygga i trä 
 (Dnr 2017/167) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18. 
 
 

24. Motion – Personalförmåner 
 

Av fullmäktigeledamoten Malin Rehnstedt (MP) väckt motion daterad 
2017-06-16 med förslag att kommunen undersöker och i lämpliga fall 
inför personalförmåner i syfte att stärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare. 

 (Dnr 2017/172) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till kommunledningskontorets personalenhet 
för yttrande. 
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25. Motion – Förbifart Bondstorp 
 

Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) väckt motion  
2017-06-26 med förslag att Vaggeryds kommun tillsätter en 
arbetsgrupp som verkar för en förbifart Bondstorp gällande  
länsväg 654. 

 (Dnr 2017/175) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
 

 
26. Medborgarförslag – Fler omklädningsrum till Vaggeryds 

Idrottsplats 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-05-08 med förslag att 
Vaggeryds Idrottsplats får fler omklädningsrum med tillgång till dusch 
och toaletter. 
(Dnr 2017/138) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kultur-  
och fritidsnämnden för besvarande, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
 
 

27. Medborgarförslag – Flytta högstadieskolan till Fenix 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-06-05 med förslag att: 
1. Ta bort Fenix gymnasium och ersätta lokalen till ny högstadieskola 

för år 7-9 
2. Alternativ att gymnasium och högstadium ryms i samma lokaler 
(Dnr 2017/157) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för besvarande, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
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28. Medborgarförslag – Ta bort alla onödiga tillstånd 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-06-05 med förslag att ta bort 
alla onödiga tillstånd och göra om reglerna så att det inte behövs några 
tillstånd för att inneha höns, grisar, får m.m. 
(Dnr 2017/158) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till miljö- 
och byggnämnden för besvarande. Miljö- och byggnämnden har  
2017-09-26, § 170 lämnat ett yttrande som delges kommunfullmäktige 
vid dagens sammanträde. 
 
 

29. 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. 
 
 

30. 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 har remitterats till tekniska utskottet, tillgänglighetsrådet 
och Vaggeryds ungdomsråd för yttrande. Yttrande har inlämnats av 
Vaggeryds ungdomsråd. 
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31. 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. 
 
 

32. 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 har remitterats till tekniska utskottet och 
kommunledningskontoret för yttrande. 
 

 
33. 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. 
 



 

 Sida 

 13(14) 

 
 
 
34. Medborgarförslag – Bondstorpsvägens framtida utseende 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-08-28 med förslag angående 
Bondstorpsvägens framtida utseende. I stället som det är idag, en 
remsa grov sten och ogräs mellan väg och cykelbana föreslås att 
kommunen gör likadant som det är mellan väg- och cykelbana vid 
infarten från Svenarum mot rondellen vid idrottsplatsen, gräs med 
lyktstolparna ”inbäddade” i små häckpartier. 
(Dnr 2017/204) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
 
 

35. 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 har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 
 
 
 

36. 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. 
 



 

 Sida 

 14(14) 

 
 
 

 
37. Medborgarförslag – Ta bort ormtillståndet i kommunen 

alternativt byt ut det mot (avgiftsfri) anmälningsskyldighet 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-09-11 med förslag att ta bort 
ormtillståndet i kommunen alternativt att byta ut det mot (avgiftsfri) 
anmälningsskyldighet. 
(Dnr 2017/215) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till miljö- och 
byggnämnden för beredning och beslut, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
 
 

38. 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 har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
 

39. 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 har remitterats till kommunledningskontoret och 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 146 2017/006 19 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny revisor i Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
för återstående del av mandatperioden 2015-2018 
(fyllnadsval) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny revisor i Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB utses: 

Katarina Gustavsson (S) 
Gärdesvägen 3 
560 13 Hok 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisorerna föreslår att Katarina Gustavsson (S) ska utses till ny 
revisor i Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018 (fyllnadsval). 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 147 2017/006 20 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny revisor i Ekonomisk förening Movalla 
Idrottsplats för återstående del av mandatperioden 
2015-2018 (fyllnadsval) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny revisor i Ekonomisk förening Movalla Idrottsplats utses: 

Katarina Gustavsson (S) 
Gärdesvägen 3 
560 13 Hok 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisorerna föreslår att Katarina Gustavsson (S) ska utses till  
ny revisor i Ekonomisk förening Movalla Idrottsplats för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018 (fyllnadsval). 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 148 2017/006 21 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Jan-Erik Aronsson (SD)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Jan-Erik Aronssons avsägelse av 

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
2. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden, enligt förslag från 

sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, utses: 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Jan-Erik Aronsson (SD), Åker Molund, 568 92 Skillingaryd har lämnat in 
en skrivelse daterad 2017-10-29 där han avsäger sig sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jan-Erik Aronsson (SD) daterad 2017-10-29 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 149 2017/006 22 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i socialnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Lars-Olof Hindersson (SD)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Lars-Olof Hinderssons avsägelse  

av uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
2. Till ny ersättare i socialnämnden, enligt förslag från 

sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, utses: 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Hindersson (SD), Mellängsgatan 1, 567 33 Vaggeryd har lämnat 
in en skrivelse daterad 2017-10-29 där han avsäger sig sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars-Olof Hindersson (SD) daterad 2017-10-29 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 150 2017/004 23 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

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

1. Miljö- och byggnämndens beslut 2017-09-26 § 170, Svar på 
medborgarförslag – Ta bort alla onödiga tillstånd 

2. Länsstyrelsen Östergötland, protokoll 2017-09-21, Inspektion  
enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndaren i Vaggeryds kommun 

3. Kommunstyrelsens beslut 2017-10-04, § 190, Förtjänsttecken 2017 
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