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Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-04-04 

Ärende § 088 Ärende Ärende 
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Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 
Allan Ragnarsson 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 1 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 
Thomas Axelsson 1 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 1 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson  1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 1 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson 1 
Roger Ödebrink 1 
Kenneth Åberg 
Annelie Borgström 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 1 
Tommy Ottosson 1 
Patric Ahlberg 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-)  1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson (-) 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg  1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 10  3 
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Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Tillkommande ärenden: 

- Försäljning av fastigheten Packebo 1:16 

- Revidering av GC-väg i kommunen 

- Övriga frågor 
GC-väg Vaggeryd-Bäck 
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Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
överenskommelse kring biogas i Jönköpings län. 
 
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 behandling av ärendet 
Carlos Pettersson och Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland ger en 
information om biogas och förslaget till överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslaget till överenskommelse kring biogas i Jönköpings län och 
finner det bifallet. 
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Pensionspolicy med riktlinjer för pension 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 kommunfullmäktige 2018-03-14, § 083 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Pensionskonsult Magnus Larsson och personalchef Åsa Öhrn deltar på 
sammanträdet för att svara på frågor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Presentation av medarbetarenkäten 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn redogör för resultatrapporter från den genomförda 
medarbetarenkäten 2017 bland alla anställda i Vaggeryds kommun. 
 
En redovisning görs av de övergripande resultaten för kommunen som 
helhet med jämförelse från medarbetarenkäten 2013 och 2015. 
 
Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: 
Mål 
Kompetens och utveckling 
Medarbetarskap 
Uppdrag och kvalitet 
Arbetsgemenskap 
Arbetsmotivation 
Information 
Ledarskap 
Utvecklingssamtal och lön 
Hälsa 
HME – Motivation 
HME – Ledarskap 
HME – Styrning 
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Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2017 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
- fastställa årets resultat samt 
- i övrigt godkänna 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  
Bilaga: Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2017 Vaggeryds 
kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för årsredovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunlednings-
kontorets förslag och finner det bifallet. 
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Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta upprättade 

riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning i 
Vaggeryds kommun med följande ändringar: 

1.4.1 Finanspolitiskt ramverk, sidan 5 
Punkt 1. ”Det årliga resultatet skall minst uppgå till 15 mnkr,  
vilket motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag” 

ändras till ”Det årliga resultatet ska vara minst 2 procent av  
skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar ca 15 mnkr”. 
 
1.4.1 Finanspolitiskt ramverk, sidan 5 
Punkt 2. ”Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras 
med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att 
självfinansieringsgraden minst skall uppgå till 100 procent” 

ändras till ”Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall 
finansieras med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att 
självfinansieringsgraden minst skall uppgå till 100 procent, vilket i 
nuläget motsvarar ca 220 mnkr under mandatperioden” 
 
Sista stycket under punkt 21 på sidan 14 ”Ett överskott/underskott som 
inte är genererat av planerad/budgeterad verksamhet, utan hänför sig till 
speciella omständigheter bör inte föras över. Exempel på sådana 
omständigheter är överskott som härrör sig till en väsentlig 
verksamhetsutökning som senareläggs, kapitalkostnader som uteblir på 
grund av senarelagd investering, extraordinära intäkter eller liknande.”  
ska tas bort. 

 
2. Kommunfullmäktige konstaterar samtidigt att uppdraget till  

kommunstyrelsen som gavs i Strategisk plan och budget 2018-2020  
är genomfört. 

 
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. 
 forts. 
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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.  
 
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 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsen behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för riktlinjerna. 

En ingående diskussion förs angående självfinansieringsgraden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) föreslår följande ändring:  

1.4.1 Finanspolitiskt ramverk, sidan 5 
Punkt 2. ”Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med 
egna medel över mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden 
minst skall uppgå till 100 procent” 

ändras till ”Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras 
med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att självfinansierings-
graden minst skall uppgå till 100 procent, vilket i nuläget motsvarar  
ca 220 mnkr under mandatperioden” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med föreslagen ändring och finner det bifallet. 
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Barn- och utbildningsnämnden – Begäran om en 
översyn av den övergripande resursfördelnings-
modellen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för budgethandlingen  
”Strategisk plan och budget 2019-2021” ge kommunledningskontoret  
i uppdrag att se över nuvarande resursfördelningsmodell till barn- och 
utbildningsnämnden. Uppdraget ska redovisas i december 2018 så att 
eventuella förändringar och/eller en ny modell kan beaktas från och med 
budgetåret 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Barn och utbildningsnämnden begär i skrivelse daterad 2017-06-22 en 
översyn av kommunens övergripande resursfördelningsmodell. 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2017-06-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-20 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 085 
 
 
 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 087 2018/014 15 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger befattningshavare rätt att attestera konton enligt 
upprättat förslag för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ordning för attesträtt för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla för år 2018. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om attesträtt. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ordning för attesträtt för kommunstyrelsens  
verksamhetsområde 2018 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 086 
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Organisation av ekonomiskt bistånd  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 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. 
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 
Ulf Abrahamsson (C), Lennart Karlsson (-) och Jan-Olof Svedberg (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens 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 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall, chef för arbetsmarknadsenheten Jenny 
Andersson och socialchef Lotta Damberg redogör för ärendet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att finansiering till nödvändiga 
investeringar gällande omorganisationen får ianspråktas ur 
kommunstyrelsens förfogande, resterande del får tas av medel för 
arbetsmiljöåtgärder som redan finns budgeterade. 
 
Thomas Axelsson (KD), Kenth Williamsson (S) och Jenny Larsen (KD) 
föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag med Gert Jonssons 
finansieringsförslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Lennart Karlsson (-) och  
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag på kommunledningskontorets 
förslag och föreslår att ekonomiskt bistånd ska ingå i socialnämndens 
verksamhet och budgetmedel ska flyttas från kommunstyrelsen till 
socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag med ordförandes tilläggsförslag om 
finansieringen och Ulf Abrahamssons m.fl. förslag, och ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunledningskontorets förslag med 
ordförandes tilläggsförslag antas. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag med ordförandes 
tilläggsförslag 
Nej-röst för bifall till Ulf Abrahamssons m.fl. förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster, att bifalla 
kommunledningskontorets förslag med ordförandes tilläggsförslag. 
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Plan för hantering av extraordinära händelser och 
samhällsstörningar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för det förtydligande som 
efterfrågades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att 
anta den uppdaterade planen för Vaggeryds hantering av extraordinära 
händelser och samhällsstörningar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Hjortsjöns Camping – den framtida verksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av driftskostnader. 
 
2. Kommunstyrelsen förutsätter att bad/campingsäsongen 2018 kan 

utföras enligt tidigare reglemente och uppdrag. 
 
3. Investeringsäskandet lyfts vid budgetarbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Bakgrund 
Ärendet om Hjortsjöns Camping och uppförandet av en ny servicebyggnad 
behandlades vid budgetberedningens samling fredagen den 16 mars. 
Anledningen till detta var att i 2018 års investeringsbudget finns upptaget  
2 miljoner kr för ny servicebyggnad på campingen.  
 
Nuläge 
Genom fastighetsenhetens försorg har anbud tagits in för uppförande av en 
ny servicebyggnad med en tillhörande latrinstation som bl.a. ska betjäna 
ställplatser för husbilar.  
 
Vid en sammanställning av alla kostnader för projektet visar det sig att den 
sammanlagda kostnaden kommer att uppgå till ca 2,5 miljon kr. 
 
Med anledning av denna kostnadsfördyring behövs ett politiskt 
ställningstagande till denna merkostnad på 0,5 miljoner kr. 
 
Sammanställning av driftskostnader 
 
 Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Personal 390 tkr 0 0 0 
Övrigt 182 tkr 60 tkr 60 tkr 60 tkr 
Engångskostnader  50 tkr 0 0 
Intäkter 267 tkr 0 0 0 
Netto  - 305 tkr -110 tkr -60 tkr -60tkr 

 
 
 forts. 
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Utgångspunkten för bedömningen av driftskostnaderna är att en ny 
servicebyggnad med tillhörande latrinstation uppförs. Vidare att en 
uppgörelse kan nås med den aktör som det nu förs förhandlingar med.  
 
Kan dessa två utgångspunkter uppnås är bedömningen den att de drifts- 
kostnaderna för kommunen exklusive kapitalkostnader uppgår till  
100-125 000 kr år 2018, 50-75 000 kr år 2019 respektive år 2020. 
 
För att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten behöver det under 
treårsperioden tas fram en detaljplan över området som reglerar 
campingverksamhetens framtida omfattning och utveckling.  
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-23 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
redovisningen av driftskostnader och att kommunstyrelsen förutsätter att 
bad/campingsäsongen 2018 kan utföras enligt tidigare reglemente och 
uppdrag samt att investeringsäskandet lyfts vid budgetarbetet. 
 
Jerry Karlsson (L), Stig-Göran Hultsbo (MP) och Thomas Axelsson (KD) 
föreslår bifall till Gert Jonssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Miljöredovisning 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
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Revidering av Miljöprogrammet, del 2 Mål och 
strategier för Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat Miljöprogram, 
del 2 Mål och strategier med ändringen att: 
 
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan, detaljerade mål för 
kommunkoncernen 5, 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 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Ny renhållningsordning för år 2018-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret,  
miljö- och byggförvaltningen och tekniska kontoret att delta i den i  
GGVV samordnade avfallsplanegruppen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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.  
 
 forts. 
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Inkomna synpunkter har bearbetats och förslag till ändring/komplettering 
framgår av bifogad samrådsredogörelse.    
 
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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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SKL Öppna jämförelser Insikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att delta i undersökningen 
SKL Öppna jämförelser Insikt från år 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen har i samband med redovisningen av KKIK 2017 
(Kommunens kvalitet i korthet) givit Kommunledningskontoret i uppgift att 
undersöka möjligheten för Vaggeryds kommun att delta i SKL Öppna 
jämförelser Insikt. En mindre utredning har genomförts för att estimera 
kostnader, intern resursåtgång och tidsplan. 
 
SKL Öppna jämförelser Insikt 
Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har 
även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och 
offentliga organisationer. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm 
Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).  
En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett 
avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden. Sex 
myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor 
(nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: 
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 
effektivitet. 
Resultaten kan för deltagande kommuner löpande följas via ett webbverktyg 
som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.  
SKL offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella 
resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad 
Öppen jämförelse Företagsklimat. 
 
SKL Insikt Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets mindre utredning har resulterat i följande 
resultat: 
Vaggeryds kommun har ca 375 (2017) avslutade myndighetsärenden per år 
som skulle kunna ingå i undersökningen. Av dessa är ca 1/3 bygglov, 1/3 
Miljö och hälsoskydd, 1/4 Livsmedelstillsyn och 1/10 övriga såsom 
brandskydd, serveringstillstånd och markupplåtelse.  
 forts. 
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Här är både företagsärenden och privata samt interna ärenden, ex bygglov, 
inräknade. 
 
Med en beräknad svarsfrekvens på 50 % och ett krav på minst 7 svar för att 
kunna särredovisa resultat, och att det endast är företagsärenden som 
jämförs nationellt, innebär detta att det finns en risk att vissa områden inte 
kommer synas i den nationella årliga rapporten.  
Ett beslut att delta bör därför inte vara med huvudsaklig grund att jämföra 
Vaggeryd nationellt inom specifika områden, utan i så fall handla om att 
följa en egen utveckling.  
 
Kostnaden beräknas till ca 41.000 kr år 1, och 35.000 kr år 2 varav SKL 
webbverktyg består av 25%, resterande är kostnad per ärende. Kostnaden 
kan bli ca 5.500 kr lägre om privata bygglov ej inkluderas. 
Rekommendationen är dock att ha med samtliga ärenden.  
 
Övrig belastning resursmässigt består av att ta fram kontaktuppgifter och 
datum per ärende, vilket för de flesta förvaltningar innebär en 
handpåläggning som bedöms genomförbar, både för en uppstart vilket 
inrymmer uppgifter för ett kvartal, samt löpande månadsvis/kvartalsvis. 
Denna del bedöms kunna bli en del av ordinarie löpande arbete. En 
anpassning till GDPR har redan gjorts av SKL. 
Samordning och kontroll av data och analys behövs under vissa 
punktinsatser under året. 
Berörda handläggare, chefer och politiker behöver givetvis få möjlighet att 
analysera resultat inför fortsatt utvecklingsarbete, och kommunikation 
behöver planeras och genomföras både i en uppstart och löpande internt och 
externt.  
 
Undersökningen bedöms kunna bidra till den bild som efterfrågas av 
företagens och medborgarnas upplevelse av den kommunala verksamheten. 
SKL Öppna jämförelser Insikt är den enda delen av KKIK som kommunen 
inte deltar i. 
Det är till största delen Miljö- och byggförvaltningen som berörs med 90 % 
av ärendena (Miljö-hälsoskydd, livsmedelstillsyn, bygglov), men även 
Räddningstjänst (brandskydd), tekniska kontoret (markupplåtelse) och 
Socialförvaltningen (serveringstillstånd). 
 
 
 forts. 
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Förslag tidsplan 
• Nov 2017-feb 2018: Mindre utredning kostnader och andra 

resurskrav – Klar 
• 14 mars 2018 KSAU/4 april 2018 KS – beslut 
• April 2018 Direktupphandling leverantör ramavtal SKL 
• April-maj 2018 Kommunikation internt och externt 
• April 2018 Datainsamling, ca 100 ärenden kvartal 1 år 2018  
• April-juni 2018 Webbverktyg SKL hanteras för att kunna ta del av 

resultat 
• Maj-december 2018 Löpande inrapportering enligt en rutin 

(samordnare samt handläggare) 
• Juni 2018, första rapporten levereras internt, sedan löpande 
• Maj 2019, första nationella jämförelserapporten anländer där 

Vaggeryds kommun ingår 
 
Beslutsunderlag  
SKL Öppna jämförelser insikt KSAU 2018-03-14 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-27 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 090 
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Motion – Hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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  
 
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 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Motion – Myllrande våtmarker – Miljösatsning – Hållbar 
utveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret med förslag: 
- att samverka och bjuda in de miljöorganisationer och privata markägare 

som finns i kommunen. 
- att Skillingaryds dämme och Linnarbäcken i Vaggeryd (Mellan gamla 

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

  
Sammanfattning av ärendet  
I en motion daterad 2017-11-13 föreslås följande: 
 
att  snabbutreda tänkbara markområden där kommunen eller privata ägare 

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

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

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

att  undersöka möjligheten för statliga bidrag 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag avkommunfullmäktige/ 
kommunstyrelsen att yttra sig angående motionens ovan nämnda punkter. 
 
Beslutsunderlag  
Grönplan Vaggeryd (2008) 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 075 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Axelsson (KD) redogör för bakgrunden till motionen och föreslår 
att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret med förslag: 
- att samverka och bjuda in de miljöorganisationer och privata markägare 

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

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

 forts. 
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Kenth Williamsson (S) föreslår bifall Thomas Axelssons återremissförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Thomas Axelssons förslag om återremiss. 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid 
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska återremitteras. 
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Motion – Tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra 
busshållplatser 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 

 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 097 2017/194 38 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Gör det möjligt att bebygga 
området norr om Sturegatan i Skillingaryd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 vid dagens sammanträde med plankommittén. 
Plankommittén förordar att kommunstyrelsen sätter igång planarbetet 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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att plankommitténs anteckningar 
bifogas till kommunfullmäktiges sammanträde, eftersom plankommittén 
förordar att kommunstyrelsen sätter igång planarbetet på berörda områden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
samt att plankommitténs anteckningar bifogas till kommunfullmäktiges 
sammanträde och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Övergångsställe på Storgatan i 
Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag att 

avslå medborgarförslaget med hänvisning till framtida trafiksäkerhets-
program. 

2. Kommunstyrelsen betonar vikten av snabb hantering med framtagandet 
av trafiksäkerhetsprogrammet för att säkerställa trafiksäkerheten. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-01-15 med förslag att kommunen 
utformar ett övergångsställe på Storgatan i Vaggeryd.  
 
Kommunledningskontoret har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för yttrande. 
 
Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 
valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd. 
Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då 
de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad 
de faktiskt gör, vilket olycksstatistiken visar. Vaggeryds kommun har 
istället valt att anlägga gång- och cykelpassager där sträckan för att passera 
gatan/vägen minskas med hjälp av så kallade förträngningar av gatan. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett övergångställe är motiverat på nämnda 
del av Storgatan i Vaggeryd utifrån närheten till annat övergångsställe.  
 
Tekniska kontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram ett trafiksäkerhets-
program för hela kommunen där trafiksäkerhetsfrågorna kommer att lyftas i 
ett större övergripande perspektiv. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-01-15 
Kommunledningskontorets skrivelse till tekniska utskottet 2018-02-22 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-13, § 032 
 
 
 forts. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 099 2018/018 41 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag, 
men att lägga till i beslutet att kommunstyrelsen betonar vikten av snabb 
hantering med framtagandet av trafiksäkerhetsprogrammet för att säkerställa 
trafiksäkerheten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag med sitt tillägg och finner det bifallet. 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 
 

§ 100 2018/005 42 
 
 
 
 

Justering    Exp:  Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 

Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 
 

1. Kommunkompassen 
Kommunen har deltagit i Kommunkompassen  
Det kommer att bli en återrapportering till kommunstyrelsen den 8 maj.  

2. Seminariet kring roller, 9-10 april 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 101 2017/004 43 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad delgivning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delges kommunstyrelsen: 

- Från kommunstyrelsens ordförande, skrivelse om informationsmöte 
2017-12-21 med företaget APP/Gärahov angående framtida kommunala 
projekt       

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 102 2018/003 44 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1. Dispositionsrätt för tomt, kommunledningskontoret, beslut 2018-02-23, 

2018-02-28, 2018-03-01, 2018-03-07, 2018-03-13, 2018-03-14,  
2018-03-20, 2018-03-26 dnr KS 2018/010 

2. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2018-02-16 dnr TU 2018/004 

3. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-02-23 dnr TU 2018/008 
4. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2018-02-08,  

2018-02-27 dnr TU 2018/010 
5. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden,  

beslut 2018-02-27 § 37 dnr Mob 2018/031B,  
beslut 2018-02-27 § 39 dnr Mob 2018/029B 

 
Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 103 2018/001 45 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-03-14
2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-03-13, 2018-03-16

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-22 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 104 2017/257 46 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Försäljning av fastigheten Packebo 1:16 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att acceptera bud för fastigheten Packebo 1:16 
omr.1, 950.000 kr, vilket innebär att framtida köpare själv ansvarar för att 
montera ner sprinklersystem och brandlarm. Tillträde enligt överens-
kommelse. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun förvärvade under 2013 fastigheten Packebo Bolet. 
Fastigheten har sedan dess hyrts av socialförvaltningen för att användas som 
särskilt boende. Då behovet inte längre föreligger har socialförvaltningen 
2017-10-05 sagt upp hyreskontraktet. Förvaltningen ser inget annat 
användningsområde för fastigheten utan föreslår att den läggs ut för 
försäljning. 

Beslut om försäljning togs 2017-10-18. 

Beslutsunderlag 
Handlingar till diariefört ärende 2017/257 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anki Löfstedt (M), Jerry Karlsson (L), Thomas Axelsson (KD),  
Stig-Göran Hultsbo (MP) och Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till 
kommunledningskontorets förslag att acceptera budet för fastigheten 
Packebo 1:16 omr.1., 950 000 kr. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 105 2018/111 47 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Revidering av GC-vägar i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till tekniska utskottet för en översyn 
av sträckan. 

Sammanfattning av ärendet  
Tekniska utskottet beslutade 2016-01-19 § 003 att fastställa en GC-plan, där 
sträckan GC-väg utmed Södra Parkvägen, mellan Fågelåsvägen och 
Vårbäcksstigen ingick som prioritet 2. 

Lennart Karlsson (-) lyfter nu ärendet och föreslår att den sträckan ska tas 
bort ifrån GC-planen. 

Beslutsunderlag  
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19, § 003 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 § 106 2018/009 48 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Övriga frågor 
 
GC-väg Vaggeryd – Bäck 
Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan angående investeringen GC-vägen 
Vaggeryd-Bäck. 
 
Kommundirektör Annika Hedvall får i uppdrag att ge en återrapportering till 
kommunstyrelsen. 
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