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Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-03-26 

Ledamöter 
Ärende § 040 Ärende Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

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

Kenth Williamsson (S) 1  1 

Tuula Ingner (S)  Frånvarande 

Malin Claesson (S)  Frånvarande 

Atcha Adinda (L) 1 1 

Ewa Magnusson (L) 1 1 

Sofia Isaksson (KD) 1 1 

Jenny Larsen (KD) 1 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 1 

Kenneth Åberg (S)  Frånvarande 

Roger Ödebrink (S) 1  1 

Anna Karin Slunge (S) 1  1 

Tommy Ottosson (S)  Frånvarande 

Ulf Abrahamsson (C) 1 1 

P O Toftgård (C) 1 1 

Viktoria Önneby (KD) 1 1 

Lars Ljungqvist (KD) 1 1 

Gert Jonsson (M) 1 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M)  Frånvarande 

Annelie Borgström (S) 1  1 

Christina Karlsson (S) 1  1 

Eva Lundqvist (S) 1  1 

Jan Gustavsson (S) 1  1 

Carina Ödebrink (S), 
§§ 037-050 

1  1 

Pelle Philip (C)  Frånvarande 



      

 Ärende § 040 Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

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

Malin Rehnstedt (MP)  1 1         

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1 1         

Mats Oskarsson (M)  1 1         

Gunilla Otterberg (M)  1 1         

Peter Sjöberg (M)  1 1         

Lennart Karlsson (-)  1 1         

Klas Gustavsson (-)  1 1         

Martin Damberg (V)  Frånvarande        

Jan-Olof Svedberg (SD)  1 1         

Lars-Olof Hindersson (SD)  Frånvarande        

Jan Sjögren (SD)  1 1         

Niklas Oskarsson (SD)  1 1         

Robert Alkemark (S)  1   1        

Maritha Bengtsson (KD)  1 1         

Christer Holmgren (M)  1 1         
 



      

Ersättare 
 Ärende § 040 Ärende Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

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

Lars Seger (M)  1 1         

Linnea Graab (M)           

Jan-Erik Aronsson (M)           

Roger Andersson (C)  1 1         

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)           

Johnny Wackt (KD)  1 Ej tjg. ersättare       

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Ulrika Åberg Juul (S)           

Magnus Dauhn (S)  1   1        

Anita Chestersson (S)  1   1        

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)           

Thomas Strand (S)  1   1        

Seth Andersson (S)  1   1        

Elizabeth Orellana (V)  1 1         

Siv Bertilsson (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (SD)           

Johan Oskarsson (SD)  1 1         

           

SUMMA   41 27 14        
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 027 2 

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 trygghet och säkerhet av 
säkerhets- och beredskapssamordnare Marie Åkerblad, Räddningstjänsten. 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Offentliga ärendens arbetsgång på 
kommunens hemsida 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Magnus Thelin (L), Atcha Adinda (L) och  
Ewa Magnusson (L) har lämnat in en motion daterad 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. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-12-04 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 029 2018/059 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna 
ekonomisk förening 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en 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. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2018-01-29 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Kulturskola för alla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Tuula Ingner (S) och Kenth Williamsson (S) har 
lämnat in en motion daterad 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. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2018-02-08 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en 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, cirkulations-
plats, grönytor, lekplatser och andra viktiga funktioner för utveckling av 
tätorten. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2018-03-26 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Medborgarförslag – Instruktörsutbildning för 
skolpersonal inom för- och grundskola för att utföra 
hjälpinsatser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och besvarande, som sedan delges 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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. 

 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterad 8 februari 2018 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 033 2018/095 8 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Besök områden som drabbats av 
Vindkraftsindustrins felkalkyleringar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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.” 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterad 2018-02-23 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Gör gångfartsområdet större i 
Vaggeryds centrum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-03-20 med förslag att gångfarts-
området 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. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-03-20 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 035 2018/098 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Placera ett farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-03-23 med förslag att det placeras 
ett farthinder på Grindstensvägen i Vaggeryd. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-03-23 
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Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning 
bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom en motion angående att verka för att i största möjliga 
utsträckning bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus. 
 
Enligt boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan som antogs 2017, ska 
VSBo och kommunen enligt åtgärd 18 ”prioritera förnyelsebara material, såsom 
exempelvis trä och limträbalkar”.  
 
VSBo har inkommit med yttrande och gör bedömningen att det finns 
trähusprojekt. Totalt är 22 % av deras bestånd byggda i trä. De skriver att 
olika projekt har olika förutsättningar, där det kan bli aktuellt med både trä 
och andra konstruktionsmaterial. 
 
Alla 32 åtgärderna i handlingsplanen är under uppföljning med respektive 
ansvarig funktion/verksamhet/enhet/bolag och återkoppling sker till 
politiken under första kvartalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 085 
Remiss till Vaggeryd- och Skillingaryds Bostads AB och 
kommunledningskontoret 2017-08-01 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB yttrande daterad 2017-10-25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 026 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 056 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa Magnusson (L), Gert Jonsson (M) och Roger Ödebrink (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare 
inom socialförvaltningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen anses delvis bifallen. 
 
2. Införande av formerna för arbetstidsförkortning får prövas i särskild 

ordning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har inlämnat en 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. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med personalchef Åsa Öhrn 
sammanställt ett gemensamt yttrande. I yttrande beskrivs att modell finns 
för handledning, som sker både internt och externt, samt att modellen ska 
utvecklas ytterligare. Vidare beskrivs att en utredning kring förkortad 
arbetstid pågår, i vissa delar i samverkan med GGVV för att minska risken 
för konkurrens mellan kommunerna. Då ett arbete är påbörjat för båda de 
yrkanden som anges i motionen bör den anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-05-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 071 
Remiss till socialnämnden och kommunledningskontorets personalenhet 
2017-06-12 
Yttrande från personalchef Åsa Öhrn och verksamhetschef Maria Nordgren 
daterad 2017-08-30 
Socialnämndens beslut 2017-09-21, § 80 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 027 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 057 
 
 forts. 
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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 – Gratis WiFi till äldreboenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i enlighet med motionärens förslag 
att Sörgårdens och Furugårdens äldreboenden ska ha gratis WiFi. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L) har inlämnat en motion den  
2 januari 2017 med förslag att alla äldreboenden ska ha gratis WiFi. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av socialnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår i beslut 2017-06-21, § 55 att kommunfullmäktige 
avslår motionen om subventionerat ”gratis” WiFi till boende medborgare i 
lägenheter på Vaggeryds kommuns särskilda boenden. I dagsläget hänvisar 
socialförvaltningen till den enskildes eget ansvar gällande hyreslägenhet och 
det serviceutbud man vill ha. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-22, § 165 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att undersöka hur man kan säkerställa WiFi i våra 
äldreboenden. 
 
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 att ställa sig positiv till nätåtkomst för 
hyresgäster på äldreboenden. 
 
Svar från Kommunens IT-enhet 
Grunden för att kunna erbjuda olika former av åtkomst till Internet  
(i Internetåtkomst inbegriper vi även tillgång till telefon, tv samt viktigast av 
allt diverse ”välfärdstjänster”) är att det finns en grundläggande infrastruktur 
bestående av fysiska kablar inom berörda fastigheter. För att kunna använda 
trådlöst WiFi så krävs det alltså att accesspunkter är anslutna via någon 
form av kabel. 
 
Trådlöst nätverk – WiFi, är dock inte enbart den lösning som behövs i de 
lokaler som är aktuella för de boende utan det behövs också fysiska 
datauttag där datatrafiken går via vanligt kablage till centrala 
kopplingspunkter. Detta har att göra med säkerhet, tillgänglighet och 
kapacitet. 
 forts. 
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Från IT enhetens sida föreslår vi en riktlinje enligt följande: 
1. I alla kommunala fastigheter byggs en passiv grundinfrastruktur (fysiskt 

kablage, fiber och eller koppar) som innebär att varje utrymme förses 
med minst 2 st fysiska datauttag. Med utrymme avses lägenheter, 
personalrum, gemensamhetsutrymmen m.m. Fastigheterna förses också 
med datauttag i tak eller lämplig plats för anslutning av accesspunkter 
för trådlöst Wifi. Beräkningar över var dessa accesspunkter ska placeras 
i förhållande till täckningsgrad och kapacitet görs av IT-enheten. 
 
Fastighetsenheten är beställare och håller i utförandet inom fastigheten i 
samverkan med IT-enheten. Fastighetsenheten reglerar sedan kostnaden 
för fastighetens grundinfrastruktur mot den verksamheten som hyr 
lokalerna via hyresavgiften. 
   

2. Den aktiva utrustningen, switchar, accesspunkter, controllers, 
konverters m.m., med andra ord funktion, hyrs sedan ut till respektive 
verksamhet som är aktuell i fastigheten eller lokalen via IT-enheten. 
Hanteringen av funktion sköts av IT-enheten på samma sätt som vi idag 
hanterar personaldatorer och kopiatorer.  
Hyreskostnaden debiteras kvartalsvis utifrån en beräknad livslängd på 
utrustningen på 5 år. 
 

Med denna riktlinje möjliggörs det rent tekniskt för hyresgäster att själva 
välja operatör för olika internetbaserade tjänster, kommunens verksamheter 
kan erbjuda boende olika former av välfärdstjänster, såsom nattkamera, 
olika former av larm samt social delaktighet. Personal får också en utökad 
möjlighet att använda digitala verktyg i sin yrkesutövning. 
 
Vad gäller motion om gratis WiFi eller inte så har inte IT-enheten några 
synpunkter på detta utan det beslutet måste fattas av respektive verksamhet. 
Vi vill bara möjliggöra att alternativen för olika lösningar går att genomföra. 
 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2 januari 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 003 
Remiss till socialnämnden 2017-02-09 
Socialnämndens beslut 2017-06-21, § 55 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-15 
Arbetsutskottets beslut 2017-08-22, § 165 
Socialnämndens beslut 2017-12-19, § 105 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 047 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 058 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Atcha Adinda (L), Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C), Kenth 
Williamsson (S) och Jenny Larsen (KD) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Medfinansiering av Attefallshus för 
att underlätta integration av nyanlända 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom ett medborgarförslag om kommunal medfinansiering av 
Attefallshus för att underlätta integrationen av nyanlända. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 050 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
AME har inkommit med yttrande och gör bedömningen att behovet av 
bostäder kvarstår. 
 
Kommunen har inte avsatt medel för medfinansiering av Attefallshus för 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget daterad  2017-04-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 050 
AME:s yttrande daterad 2017-05-31 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 051 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om 
verksamheten ska anställa annan personal än legitimerad förskollärare. 
 
Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommun-
fullmäktiges beslut i enlighet med lämnad protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en anteckning till protokollet enligt bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 72 att 
kommunfullmäktige delvis bifaller medborgarförslaget genom att ställa sig 
bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds kommun 
inrättar traineetjänster inom förskolan, med mål att dessa ska vara utbildade 
förskollärare inom fem år. 
 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet 2017-10-18 till barn- och 
utbildningsnämnden för att de i sitt svar på medborgarförslaget ska ta 
ställning till avslag eller bifall till förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår nu i beslut 2017-11-22, § 100 att 
bifalla medborgarförslaget. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om 
verksamheten ska anställa annan personal än legitimerad förskollärare. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 049 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och  
kommunledningskontoret 2017-05-04 
Kommunledningskontorets svar 2017-08-11 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-30, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2017-10-18, § 230 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 100 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 052 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) och Kenth Williamsson (S) föreslår att 
medborgarförslaget avslås och vill ha samma protokollsanteckning som 
lämnats vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden, med 
motivering till avslagsförslaget. 
 
Jenny Larsen (KD), Ulf Abrahamsson (C), Ewa Magnusson (L), Gert 
Jonsson (M) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Annelie Borgström (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Roger Ödebrinks m.fl. förslag och  
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens  
förslag antas. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Roger Ödebrinks m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 27 Ja-röster mot 14 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
 
Protokollsanteckning KSAU 2018-01-24, § 023, KS 2018-03-07, § 052,  
Kf 2018-03-26, § 040 
Ärende:Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster 
 
Vi Socialdemokrater vill motivera vårt avslagsyrkande på medborgarförslaget för att det inte 
ska uppstå några missförstånd.  
 
Förslagsställaren yrkar på att ”Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster”. Detta 
innebär att all utbildad personal skall få tillsvidaretjänster inom förskolan oavsett vilken 
utbildning de sökande har eller vilket behov förskolan har. Att anställa alla vikarier som har 
en utbildning skulle leda till en beräknad överanställning med ca 22 personer enligt 
förvaltningens beräkning. Att anställa personal som inte har en utbildning eller erfarenhet som 
gör att elevernas eller barnens utveckling främjas, leder inte till en bra och långsiktig 
verksamhet. Vi Socialdemokrater tror inte att barnens utveckling gynnas av att vi anställer 
personal som inte uppfyller kraven i skollagen. Däremot är vi för att anställa medarbetare 
enligt de kriterier som ställs i skollagen, exempelvis förskollärare, barnskötare eller annan 
personal som främjar elever eller barns utveckling. I förvaltningens skrivelse framgår det 
också med tydlighet att förvaltningen anställer och länge har anställt förskollärare, 
barnskötare och annan pedagogisk personal.  
 
Kenth Williamsson/Gruppledare 
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Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag att bifalla medborgarförslaget med avsikt att arbeta med säkra 
upphämtningsplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska utskottet. 
 
Tekniska utskottet har i beslut 2015-09-22, § 077 beslutat att inte lämna 
några synpunkter med hänvisning till att det är barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-11-22, § 104 att 
medborgarförslaget bifalls med avsikt att arbeta med säkra upphämtnings-
platser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterat 2015-04-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 062 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och tekniska utskottet 2015-06-11 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22, § 077 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 104 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 024 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 053 
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Köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i 
Skillingaryd  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Hasseln 7, Skillingaryd 
för en köpeskilling om 2 500 000 kronor med tillträde 1 april 2018. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en anteckning till protokollet gällande hanteringen 
av ärendet enligt bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Hasseln 7 har inkommit med förfrågan om Vaggeryds kommun 
är intresserad av att köpa fastigheten. 

Fastigheten har stor och strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet, dit kommunen kan placera/flytta kommunal verksamhet och 
frigöra ytor på andra platser i kommunen, som då kan exploateras. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 212 att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att remittera ärendet till berörda nämnder för att efterhöra 
intresset för fastigheten. 

Socialförvaltningen föreslår i skrivelse till socialnämnden att säga upp 
avtalet med MackFanér för att söka annan lämplig lokal för daglig 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-07, § 277 att ge 
kommundirektören i uppdrag att säga upp avtalet med MackFanér och ge 
socialnämnden i uppdrag att skyndsamt titta på övriga lediga fastighetsutbud 
i Skillingaryd samt att ärendet åter tas upp för behandling på arbetsutskottets 
extra sammanträde den 13 december. 

Socialförvaltningen har tittat på fastigheterna som är till salu och förordar i 
skrivelse 2017-12-05 fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3, som den bäst 
lämpade fastigheten. 
 
 forts. 
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Socialnämnden har beslutat 2017-12-19, § 107 att stå bakom förvaltningens 
förslag att säga upp avtalet med Mack Fastigheter AB. Beslut har tagits att 
flytta verksamhet med daglig sysselsättning till fastigheten Hasseln 7 
/Smedjegatan 3), Skillingaryd under förutsättning att kommunstyrelsen 
förvärvar fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-03 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 212 
Arbetsutskottets beslut 2017-12-07, § 277 
Socialförvaltningens skrivelse 2017-12-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-13, § 283 
Socialnämndens beslut 2017-12-19, § 107 
Kalkyl Smedjegatan 3, Skillingaryd med inv. utgift 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-18, § 036 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C) och Jan-Olof Svedberg (SD) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag, men vill ha samma protokollsanteckning som 
vid kommunstyrelsens sammanträde, angående hanteringen av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
Protokollsanteckning KS 2018-01-18, § 036, Kf 2018-03-26, § 042 
  
Ärende: Köp av Hasseln 7, Smedjegatan 3 i Skillingaryd 
 
Vi Socialdemokrater vill med en protokollsanteckning markera att ärendehanteringen varit 
bristfällig såväl i Socialnämnden som i KS. Framförallt har ärendet stressats fram och 
underlaget har även varit undermåligt. Bland annat har det inte funnits med en beskrivning av 
hur lokalerna ska anpassas för verksamheten och besiktning av fastigheten. En sådan 
ärendehantering ökar risken för att det dyker upp oväntade överraskningar i form av 
framförallt ökade kostnader. 
 
 
För Socialdemokraterna 
 
Kenth Williamsson/Gruppledare 
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Samverkansavtal Juridisk rådgivning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Samverkansavtal om juridisk rådgivning mellan Jönköping, Aneby, Habo, 
Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I dialog mellan kommunchefer i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö och 
Vaggeryds kommun har det utarbetats förslag till avtal om samverkan 
avseende juridisk rådgivning. 
 
Kommunal verksamhet präglas i allt större utsträckning av juridisk 
komplexitet till följd av såväl nationell- som EU-lagstiftning. Genom 
samverkan mellan flera kommuner avseende juridisk rådgivning erhålles 
betydligt större möjligheter till upprätthållande av kompetens och 
kontinuitet. 
 
Kommuner har ett behov av att i sina verksamheter kunna få stöd av 
juridiskt sakkunniga för rådgivning. Stödet kan rikta sig mot samtliga 
verksamheter men avser främst juridisk rådgivning i kommunernas 
offentliga maktutövning. Det ska understrykas att även om det föreligger 
samverkan kan det finnas behov av att anlita extern konsulthjälp från 
exempelvis advokatbyrå. 
 
En del i samverkan är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som 
behövs för att samverkanskommunerna ska vara uppdaterade på gällande 
relevant lagstiftning. Viss utbildning av anställda och förtroendevalda inom 
kommunaljuridiska frågor ingår inom ramen för samverkan. Omfattning och 
utformning får hanteras i samråd mellan samverkanskommunerna. 
 
Jönköpings kommun åtar sig att som värdkommun svara för organisationen. 
Vid avtalets unde1tecknande bedöms behovet utöver befintlig organisation 
motsvara en förstärkning med en total resurs om en (1) tjänst.  
 
Utvärdering ska genomföras årligen och redovisas för kommuncheferna. 
Utvärderingen ska kunna utgöra underlag för att bedöma kvalitet, kvantitet, 
dimensionering av den juridiska personella resursen och fo1mer för 
samverkan. 
 
 forts.  
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Budget upprättas av värdkommunen och av totala kostnaderna fördelas  
20 % i lika delar mellan Aneby, Habo, Mullsjö och Vaggeryd och 
resterande 80 % fördelas utifrån befolkningstal för Aneby, Habo, Mullsjö 
och Vaggeryds kommuner året före verksamhetsår dvs fördelning av 
kostnader för år 2018 fördelas utifrån befolkningstal för november 2017. 
Avtalet föreslås gälla från den 1 april 2018 tills vidare med nio (9) månaders 
uppsägningstid. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal om juridisk rådgivning  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 020 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 049 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C) och Roger Ödebrink (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 044 2011/290 25 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Detaljplan för Södra Park 1:2, Götarps Hage, 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta detta granskningsutlåtande som sitt eget 
och göra de redaktionella ändringar och kompletteringar som föreslås samt att 
anta detaljplanen. 
 
Protokollsanteckning 
Lennart Karlsson (-) får följande anteckning till protokollet: 
”Detaljplan för Södra Park 1:2, Götarps Hage” ändras till arbetsnamnet 
”Detaljplan Södra Park 1:2 Nestor´s” enligt tidigare beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt bostadsområde i 
Vaggeryds tätort. 
 
I gällande översiktsplan 2012 finns området med som ett område för 
bostäder. Detaljplanen upprättas via standard förfarande.  
 
Detaljplanen har varit ute på granskning 2018-01-02 t.o.m. 2018-01-31.  
Inkomna synpunkter finns redovisade i en samrådsredogörelse daterad 
2017-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
Gransknings utlåtande 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 
Miljö- och byggnämnden 2015-05-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 034 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 060 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S), Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C) och Roger 
Ödebrink (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 forts. 
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Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag, men vill ha en anteckning till protokollet om att 
”Detaljplan för Södra Park 1:2, Götarps Hage” ändras till arbetsnamnet 
”Detaljplan Södra Park 1:2 Nestor´s” enligt tidigare beslut i kommun-
fullmäktige. 
 
I debatten yttrar sig också Magnus Dauhn (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag  och finner det bifallet. 
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Kommunal energi- och klimatrådgivning – Samverkan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att: 

1. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, 
Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 

2. Aktieöverlåtelseavtal avseende köp av aktier i Kommunal 
energirådgivning i Vätterbygden AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkan om energi- och klimatrådgivning i bolagsform 
mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 
föreslås på grund av förändrade statliga stödbelopp, administrativa 
kostnader samt Energimyndighetens förändrade syn på driftsformen bolag 
överföras till kommunal regi. Formen för den fortsatta samverkan mellan 
kommunerna regleras i särskilt upprättat samverkansavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-12-27 Jönköpings kommun, samt samverkansavtal 
om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö 
och Vaggeryds kommuner 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 036 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-03-07, § 062 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Val av ny ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare i 
kommunstyrelsen, ny ledamot i Vaggeryds Energi AB 
och ny ledamot i elverksstyrelsen för återstående del 
av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Ulrika Åberg-Juul (S)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Ulrika Åberg-Juuls avsägelse av 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i Vaggeryds Energi AB och ledamot i 
elverksstyrelsen. 

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

kommunfullmäktige efter Ulrika Åberg-Juul. 
 

3. Till ny ersättare i kommunstyrelsen enligt förslag från 
socialdemokraternas fullmäktigegrupp utses 

Patric Ahlberg (S) 
Bratteborg Lindsdal 
567 92 Vaggeryd 
 

4. Till ny ledamot i Vaggeryds Energi AB enligt förslag från 
socialdemokraternas fullmäktigegrupp utses, nuvarande ersättare 

Staffan Rydmarker (S) 
Dammgatan 15 
567 31 Vaggeryd 

 
5. Till ny ledamot i elverksstyrelsen enligt förslag från 

socialdemokraternas fullmäktigegrupp utses, nuvarande ersättare 

Staffan Rydmarker (S) 
Dammgatan 15 
567 31 Vaggeryd 

 

 forts. 
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6. Till ny ersättare i Vaggeryds Energi AB, efter Staffan Rydmarker, 

enligt förslag från socialdemokraternas fullmäktigegrupp utses 

Håkan Gustavsson (S) 
Matrosgatan 6 
567 32 Vaggeryd 
 

7. Till ny ersättare i elverksstyrelsen, efter Staffan Rydmarker, enligt 
förslag från socialdemokraternas fullmäktigegrupp utses 

Håkan Gustavsson (S) 
Matrosgatan 6 
567 32 Vaggeryd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Åberg-Juul (S), Algatan 1, 568 31 Skillingaryd har lämnat in en 
skrivelse 2018-02-14 där hon avsäger sig sina politiska uppdrag på grund av 
tidsbrist. Det innebär uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Vaggeryds Energi AB och ledamot i 
elverksstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ulrika Åberg-Juul (S)  
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Val av ny ombudsersättare vid bolagsstämma med 
Vaggeryds Näringslivsråd för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Berry Lilja (S)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ombudsersättare vid bolagsstämma med Vaggeryds Näringslivsråd, 
enligt förslag från socialdemokraternas fullmäktigegrupp utses 

Annelie Borgström (S) 
Västra Järnvägsgatan 7 
568 31 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berry Lilja (S), Dammgatan 35, 567 31 Vaggeryd har avsagt sig och 
entledigats från uppdraget, som ledamot i kommunstyrelsen samt de 
uppdrag som följs därav från och med 2017-07-01, varför ny ersättare för 
honom måste utses som ombudsersättare vid bolagsstämma med Vaggeryds 
Näringslivsråd.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Berry Lilja (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 079 
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Val av ny ersättare för Moderaterna i kommun-
fullmäktige för återstående del av mandatperioden 
2015-2018  
(fyllnadsval efter Jan-Erik Aronsson) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Jan-Erik Aronssons avsägelse av 

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

Moderaterna i kommunfullmäktige efter Jan-Erik Aronsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jan-Erik Aronsson, Åker Molund, 568 92 Skillingaryd har lämnat in en 
skrivelse daterad 22 mars 2018 där han avsäger sig uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige för Moderaterna på grund av att han inte längre är 
medlem i Moderaterna. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jan-Erik Aronsson 
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Entledigande från uppdraget som ledamot och 
suppleant i Kommunal Energirådgivning i Södra 
Vätterbygden AB samt val av ordinarie ledamot och 
ersättare i styrgruppen för Kommunal energi- och 
klimatrådgivning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Gert Jonsson (M) som ledamot och 

Kenth Williamsson (S) som suppleant i Kommunal Energirådgivning i 
Södra Vätterbygden AB. 

 
2. Som representanter i styrgruppen för Kommunal energi- och 

klimatrådgivning utses Gert Jonsson (M) som ordinarie ledamot och 
Kenth Williamsson (S) som ersättare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslutet om samverkansavtal och aktieöverlåtelseavtal 
Kommunal energi- och klimatrådgivning så blir det gemensamma bolaget 
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB (KEVAB) ett vilande 
bolag i Jönköpings Kommuns ägo. Gert Jonsson (M) och Kenth 
Williamsson (S) är ledamot respektive suppleant i KEVAB styrelse och ska 
då bli entledigade från detta uppdrag. 
 
En styrgrupp ska ersätta det tidigare gemensamma styrelsearbetet. Förslaget 
är att Gert Jonsson (M) blir vald till ordinarie ledamot i styrgruppen och 
Kenth Williamsson (S) som ersättare i styrgruppen. 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-13, § 168,  
Riktlinjer för lös konst 

2. Miljö- och byggnämndens beslut 2018-01-30, § 8, Yttrande angående 
medborgarförslag – Ändring i lokala föreskrifter, Djurhållning 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:08, Fullmäktiges val av 
revisorer 

4. Länsstyrelsens beslut 2018-02-27 om att Jan-Erik Aronsson (M) utses 
som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Magnus Johansson (M) 

5. Länsstyrelsens beslut 2018-02-27 om att Lars Ljungqvist (KD) utses 
som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kurt Enell (KD) och att 
någon ny ersättare inte utsetts, eftersom kvoten av ersättare är fylld 

6. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 § 050, Medborgarförslag – 
Pumptrack i Vaggeryd 

7. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 § 054, Medborgarförslag – 
Mobil fartkamera i kommunen 

8. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 § 055, Medborgarförslag –  
Inför P-skiva i Skillingaryd 
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