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Annelie Borgström (S) 
Ulf Abrahamsson (C) 
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Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
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Tina Blomster, samhällsutvecklare, §§ 097-104 
Viktoria Gustavsson, planarkitekt, § 097 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Optionsavtal – Del av Stödstorp 2:1, ca 42,6 hektar 
- Flytt av fiber i kvarteret Gästgivaren (f.d. mejeriet), Pålen 1:1 

Övriga frågor 
- Återrapportering – Uppföljning av personal som avslutar sin tjänst 
- Affärsracet 
- Kompetensförsörjning 
- Zenergy – Vad händer med byggnation, fastigheten Illern 
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Statusinformation om konsultarbetet med Östra Strand 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner att konsulten fortsätter arbetet med Östra 

Strand enligt redovisningen. 
 
2. Ärendet tas upp på kommunstyrelsen den 9 maj 2018 för fortsatt 

hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen gav 2018-01-10, § 005 uppdraget om vidareutveckling av 
Östra Strand av alternativet:  

Att bo med skogen. Förslaget ska utvecklas ytterligare vad gäller 
gestaltningen av området mellan Östra Strand och Vaggeryds tätort, så att 
en sammankoppling mellan områdena blir tydliggjord. 
 
Vid dagens sammanträde presenterar Kragh & Berglund ett utkast av arbetet 
med utvecklingen av Östra Strand. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 005 
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Riktlinjer för exploateringsredovisning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättade riktlinjer 
för exploateringsredovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för bostads-kontors-handels- och industriändamål.  

Exploateringsverksamheten är en strategisk fråga för kommunen, varför det 
är väsentligt att dess konsekvenser lyfts fram på ett tydligt sätt i den 
politiska processen. Processen kan delas in i följande faser: 

1. Markanskaffning 
2. Fysisk planering 
3. Infrastrukturutbyggnad och eventuell markberedning av tomtmark 
4. Försäljning/upplåtelse 
5. Uppföljning 
6. Slutredovisning 

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner för hur dessa investeringar 
hanteras från det att investeringen planeras från markköp och 
detaljplaneprocess, till dess att tillgångarna har omsatts eller överförts till 
anläggningsregistret. Syftet är också att skapa en rättvisande kostnadskalkyl 
samt en rättvisande bild i redovisningen över vilka verkliga kostnader som 
objektet har varit upphov till. 

Den ekonomiska redovisningen för kommuner regleras i Kommunal 
redovisningslag (1997:614). 
 
Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Riktlinjer för exploateringsredovisning 
Bilaga 2: Exploateringsinvesteringar, kalkylering och redovisning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-27 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster och teknisk chef Magnus Ljunggren 
redogör för ärendet. 
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Medborgarförslag – Räkna om elevpengarna 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 
med hänvisning till tidigare politiskt beslut om att se över nuvarande 
resursfördelningsmodell till barn- och utbildningsnämnden inför 
verksamhetsåret 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit medborgarförslag om att ”Räkna om elevpengarna”. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 4 april 2018 att inom 
ramen för budgethandlingen ”Strategisk plan och budget 2019-2021” ge 
förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande resursfördelningsmodell till 
barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget ska redovisas december 2018 så 
att eventuella förändringar och/eller en ny modell kan beaktas från och med 
budgetår 2020. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 120 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 101 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-27 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 
 
- Taxor – Mark och plan 

Information ges angående arbetet med nya taxor till 2019 
Förslaget är ett planeringsunderlag inför budgetarbetet. 
 

- Överlåtelse av jaktarrende 
Information ges om överlåtelse av jaktarrende. 
 

- Eventuell etablering på Gärahov 
Information ges om eventuell etablering på Gärahov. Placeringen av 
verksamheten diskuteras. Beslutas att placeringen av verksamheten ska 
ligga inom planlagt område. 
 

- Status arrende masten Båramo 
Information ges om status på arrende masten Båramo. 
 

- Status markköp Hasseln 3 
Information ges om status markköp Hasseln 3. Uppdrag ges om att gå 
vidare med förhandling om köp. 
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Optionsavtal – Del av Stödstorp 2:1, ca 42,6 hektar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till optionsavtal för del av 
Stödstorp 2:1, ca 42,6 hektar  
 
Sammanfattning av ärendet  
Qvarna Invest AB har varit i kontakt med kommunen och önskar optionsrätt 
på del av Stödstorp 2:1. 
 
Bolaget önskar marknadsföra området under den tid som det tar för 
kommunen att iordningsställa det för försäljning. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i optionsavtalet med karta. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16 
Optionsavtal med kartbilaga 
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Medborgarförslag – Bygg väg från Västra Strand i 
Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget och 
ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett planuppdrag för 
ny väg, alternativt se över möjligheten att arbeta in en ny vägdragning i det 
pågående planarbetet på Västra Strand. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga väg från Västra Strand 
i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd. 
 
Det pågår ett detaljplanearbete på Västra Strand för ny skola.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet och de ser positivt 
på medborgarförslaget och föreslår bifall till förslaget. 
 
För att möjliggöra en ny väg i området behöver en ny detaljplan tas fram. 
Kommunledningskontoret kan undersöka möjligheten att arbeta in en 
vägdragning i pågående planarbete på Västra Strand, alternativt skriva fram 
ett nytt planuppdrag för vägdragningen. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 109 
Tekniska utskottets yttrande 2018-01-23, § 011 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 
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Medborgarförslag – Detaljplan för begränsad 
byggnation på kommunens mark från Artillerigatan 
och söderut till infarten till Skillingaryds läger 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget och ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
ett planuppdrag för del av Pålen 1:1. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ta fram en detaljplan för 
begränsad byggnation på kommunens mark från Artillerigatan och söderut 
till infarten till Skillingaryds läger. 
 
Det berörda området ligger centralt i Skillingaryd på del av fastigheten 
Pålen 1:1 och är utpekat för bostäder i antagen översiktsplan. 
 
Under det senaste året har efterfrågan på bostadsmark varit stor i 
Skillingaryd och det finns endast några enstaka tomter kvar i Skillingaryd, 
för tillfället. Dessutom kommer det påbörjas byggnation av flera lägenheter 
på ”Mejeritomten” under 2018. 
 
Vaggeryds kommun behöver ta fram fler bostadsområden i Skillingaryd, för 
att möjliggöra fortsatt tillväxt. Det finns inte många ytor i Skillingaryd som 
ägs av kommunen och som inte har några byggnader, vilket är en grund för 
kommunen att relativt enkelt tillgodose det framtida behovet av bostäder. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att uppdrag ges för att ta fram ett 
planuppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott, så att kommunens behov 
av framtida bostadsmark tillgodoses. Sedan fastställs exploateringsgraden i 
det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 005 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 
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Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetpris 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 

medborgarförslaget och inrätta ett tillgänglighetspris med syfte att 
uppmärksamma insatser för ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta  

fram stadgar och samordna nomineringsarbetet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Vaggeryds kommun ska 
instifta ett tillgänglighetspris. 
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, 
socialförvaltningen och tekniska kontoret har tagit fram följande förslag på 
upplägg: 
 
Nomineringar till priser ska baseras på de 11 prioriterade områden som 
definieras i regeringens prop 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderpolitiken , vilket kan förkortas i följande kategorier: 
- Fysisk tillgänglighet 
- Tillgänglig information och kommunikation 
- Arbetsgivaregenskaper 
- Delaktighet 
 
Juryn ska utgöras av tillgänglighetsrådet. 
Priset delas ut vid kommunfullmäktiges avslutning. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2017-01-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 006 
Tillgänglighetsrådets yttrande 2017-03-28 § 5 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-08 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun – 
Delrapportering 2 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun, Delrapportering 2 - 
Planeringsfasen har i korthet inneburit att starta upp projektet, ta fram 
projektplan, etablera arbetsgrupp samt intern referensgrupp. Projektets 
arbetsgrupp har tagit fram förslag på syfte, avgränsning, mål och strategier 
för Grönstrukturplanen samt kartlagt vilka dokument som kan kopplas till 
planen. En kommunikationsplan har tagits fram och arbetet med en digital 
medborgardialog har påbörjats för att starta senare i vår. Projektet beviljades 
LONA-medel i slutet av mars. 

Beslutsunderlag  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun - Delrapport 2 - mål, strategi och 
inriktning för planen 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och miljöstrateg Madeleine Larsson redogör 
för ärendet. 
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Förslag gällande tillfälligt boende för ungdomar som 
bor på Götaström 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att hela målgruppen på Götaström (13 ungdomar) 
bor kvar terminen ut till en kostnad av 54 080 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Internationella Vänners framställan om 
att de fem ungdomar som tidigare ingått i det kommunala mottagande för 
ensamkommande ungdomar kan stanna i kommunen på obestämd tid då de 
tidigare ingått i det kommunala mottagandet av ensamkommande. 

Sammanfattning av ärendet  
Frågan är tvådelad; det gäller om 13 ungdomar som idag bor på Götaström 
kan bo kvar i kommunen terminen ut för att slutföra sin skolgång och om 
fem av dessa kan stanna i kommunen på obestämd tid då de tidigare ingått i 
det kommunala mottagandet av ensamkommande. 

Om ungdomarna ska bo kvar behöver kommunstyrelsens arbetsutskott ta 
ställning till vart pengarna ska tas ifrån då det inte innebär någon ytterligare 
finansiering från Migrationsverket att låta ungdomarna bo kvar.  

Bakgrund 
Götaström 
I början av april fick kommunen frågan från Migrationsverket om de 
ungdomar som idag bor på Götaström, och som går på gymnasiet, kan bo 
kvar i kommunen skolterminen ut. Migrationsverkets upphandlingar av 
platser är krångliga och kostsamma och de kan därför inte förlänga sitt avtal 
med Götaström efter den siste maj.  

Det bor idag 13 ungdomar på Götaström som går på gymnasium i Vaggeryd 
(8 st), Värnamo (3 st) eller Gnosjö (2 st) kommun och därmed behöver 
boende från den 31/5 till den 15/6.  
 
 
 forts. 
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Uppdraget medför ingen extra finansiering från Migrationsverket. Utan det 
bygger på kommunens goda vilja. Ungdomarna kommer, precis som de 
ungdomar som idag bor på Berget, att få 61-71 kr/dag (beroende på 
boendeform) i dagersättning. Migrationsverket har fortfarande, återigen 
precis som ungdomarna på Berget, huvudansvar för ungdomarna och kan 
skicka personal ett par gånger i veckan för att titta till så att allt går rätt till 
på boendet. 
 
Vaggeryd kommuns ansvar blir att hitta boende till ungdomarna i fråga och 
säkerställa att de får gå klart terminen för att ha nytta av sin utbildning 
antingen i hemlandet vid ett återvändande eller att lägga grunden för 
fortsatta studier på annan plats i Sverige. Vid terminsslut kommer 
ungdomarna att flyttas till olika vuxenboende runt om i Sverige. 
Bedömningen är att det är det mest resurseffektiva och humana att låta dem 
bo kvar på Götaström under den korta tiden som är kvar av terminen. Där 
vet de hur det fungerar och är vana vid att bo.  
 
Internationella Vänners framställan 
Fem av dessa ungdomar som ingår i målgruppen ovan har Internationella 
Vänner tidigare i två olika framställningar till kommunen bett om att få 
överflyttade till boendet på Berget. Framställan gäller att det här är 
ungdomar som tidigare ingått i det kommunala mottagandet för 
ensamkommande men som hamnade i kläm då beslutet att öppna boendet 
Berget dröjde. (Övriga ungdomar i målgruppen ovan på Götaström är 
inflyttade från bland annat Värnamo och Gnosjö kommun).  
 
Den budget som idag finns för boendet Berget är dimensionerad för att klara 
19 ungdomar. Idag bor de 8 ungdomar på Berget och enligt uppgift från 
EKB-chef finns det ytterligare 2-3 ungdomar på Talludden som skulle 
kunna ingå i målgruppen beroende på hur deras process på Migrationsverket 
utvecklar sig. I praktiken skulle detta innebära att det budgetmässigt ryms 
ytterligare 5 ungdomar på Berget. Platsmässig finns där också 13 platser 
(varav 8 är belagda idag) men skulle rymmas fler om ungdomarna bor tre 
och tre i 2:orna.    
 
 
 forts. 
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Planering 1 
De fem ungdomar som Internationella Vänner gjort framställan om tidigare 
flyttar över till Berget. 8 ungdomar bor kvar på Götaström terminen ut, det 
vill säga 31 maj till 15 juni, till en kostnad på 38 400 kronor. 
 
8 ungdomar 
320 kr/person/dag inkl. mat på Götaström 
15 dagar 
 38 400 kronor.  

 
Planering 2 
Alla 13 ungdomar bor kvar på Götaström terminen ut. 
 
13 ungdomar 
320 kr/person/dag inkl. mat på Götaström 
15 dagar 
 54 080 kronor. 

 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets beslut 2018-03-14, § 094 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-17 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Integrationssamordnare Anna Gradeen redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till att hela målgruppen på 
Götaström (13 ungdomar) får bo kvar terminen ut för en kostnad av 54 080. 
 
Vidare föreslår Maritha bifall till Internationella Vänners framställan om att 
de fem ungdomar som tidigare ingått i det kommunala mottagande för 
ensamkommande ungdomar kan stanna i kommunen på obestämd tid då de 
tidigare ingått i det kommunala mottagandet av ensamkommande. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av ordförande Gert Jonsson (M) 
föreslår bifall till att hela målgruppen på Götaström (13 ungdomar) får bo 
kvar terminen ut för en kostnad av 54 080, men föreslår avslag på 
Internationella Vänners framställan om att de fem ungdomar som tidigare 
ingått i det kommunala mottagande för ensamkommande ungdomar kan 
stanna i kommunen på obestämd tid då de tidigare ingått i det kommunala 
mottagandet av ensamkommande. 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer först frågan om arbetsutskottet kan godkänna förslaget att 
de 13 ungdomar som idag bor på Götaström kan bo kvar i kommunen 
terminen ut för att slutföra sin skolgång och finner det bifallet. 
 
Härefter ställer ordförande Ulf Abrahamssons förslag att avslå 
Internationella Vänners förslag och Maritha Bengtssons förslag att  
bifalla Internationella Vänners förslag mot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller Ulf Abrahamssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Ulf Abrahamssons förslag 
Nej-röst för bifall till Maritha Bengtssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamot   Ja Nej         Avstår 
Gert Jonsson (M)  X 
Maritha Bengtsson (KD)   X 
Ulf Abrahamsson (C)  X 
Kenth Williamsson (S)   X 
Annelie Borgström (S)    X 
   2 2 1 
 
Arbetsutskottet beslutar, med 2 Ja-röster och 2 Nej-röster och en ledamot 
som avstår från att rösta, genom ordförandes utslagsröst att bifalla Ulf 
Abrahamssons förslag. 
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Förslag till inriktning på KS mål 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till inriktning på kommunstyrelsens mål 
2019 och ger arbetsgruppen i uppdrag att färdigställa ett förslag till mål 
inför beslut i kommunstyrelsen den 9 maj.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Inför budget 2019 skall varje nämnd ta fram inriktningsmål kopplade till 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 
 
Kommunstyrelsen genomförde ett grundligt målarbete inför 2018 och har 
gjort en noggrann uppföljning av målen 2017. I det pågående kommun-
övergripande förbättringsarbetet med styrning och ledning har man inför 
2019 kunnat skapa ett samlat och mer koncentrerat fokus kring de politiska 
målen. 
 
Den 5 mars genomfördes ett förstärkt KSAU och tillsammans med 
nyckeltjänstemän hölls en workshop kring framtida möjligheter och hinder. 
Den 15-16 maj redovisades resultatet som risker och behov inför 
budgetberedningen och den 9 april hölls ett arbetsmöte med kommun-
styrelsens presidie och kommundirektör för att från materialet peka ut 
förslag till inriktning för KS mål 2019.  
 
Resultatet av arbetet hittills presenteras som förslag vid dagens 
sammanträde. 
 
Förslag till inriktning KS mål 2019 
Kommunstyrelsens mål kommer ha sin inriktning mot 6 områden vilka är 
direkt kopplade till kommunfullmäktiges mål 2015-2018 (som fortfarande 
kommer gälla under 2019) samt kompletterade med Agenda2030. 
Områdena är även kopplade till de KS mål 2016, 2017 och 2018. 
 
KS mål 2019 kommer att vara färre, tydligare och ha en stark anknytning till 
kommunstyrelsens reglemente med kommunstyrelsen som samordnande 
funktion. 
Enskilt mål för egen verksamhet kan komma att sättas för Arbetsmarknad/ 
försörjning 
 
 forts. 
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Förslag till inriktning på mål 2019 för kommunstyrelsen 
 
Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering 
• Synliggöra KS roll som samhällsbyggnadsnämnd och tydliggöra samt 

förenkla processer 
 

Arbete och försörjning samt fritid 
• Förtydliga helhetsansvaret kring försörjning och sysselsättning 
• Samordning kultur och fritid- ex lokal kulturplan 4 år för kommunen/ 

långsiktigt 
 
Kunskap och hälsa 
• Ökad kunskapsnivå generellt, oavsett typ av inhämtning av kunskap 
• Förbättrad folkhälsa – bli friskare o sundare 
 
Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service 
• Ökat medborgarinflytande, ökad transparens av resultat 
 
Samverkan regionalt/nationellt/internationellt 
• Växla upp, ta ett kliv in i det internationella arbetet – koppla samman 

med kommande hållbarhetsarbete 
 
Arbetsgivarperspektiv/internt perspektiv 
Avvakta Kommunkompassen 8 maj samt rollförtydligande övning april 
Ta hänsyn till omarbetning delegationsordning exploatering och 
personalpolitik 
Inte ta med sådant som ”ändå skall göras” / självklarheter - för då syns inte 
utveckling 
 
Beslutsunderlag  
KS mål 2019 arbetsmaterial till KSAU 17 april 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-10 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för ärendet. 
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Förfrågan – Lån till projektet Allservice Industri (All:in) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i det fall Leader-projektet 
godkänns, beviljas All:in ett anstånd med hyran för projektet i upp till  
6 månader. Därefter ska hyresskulden regleras till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt arbetsutskottets beslut har kommunledningskontoret fått i uppdrag att 
bereda ärendet kring förfrågan om lån till projektet Allservice Industri. 
 
En förfrågan har kommit in till Vaggeryds kommun om hur kommunen 
ställer sig till att låna ut 650 tkr till projektet Allservice Industri (All:in), 
vilket idag är finansierat av Allmänna arvsfonden och Vinnova. 
Verksamheten har till syfte att utbilda, validera och matcha människor mot 
industrin. Verksamheten har t.o.m. mitten av april slussat 11 personer av 40 
med praktik, till anställning inom industrin. Inom ett halvår kommer dess 
huvudsakliga finansiering att upphöra. Projektet drivs av en ekonomisk 
förening som sökt och fått beviljat medel från Leader för perioden augusti 
2018-jan 2020. En förutsättning för att kunna ta emot medel från Leader är 
att föreningen också ska kunna ha betalningsförmåga att ligga ute med ett 
visst belopp innan beviljade medel kan rekvireras. All:in har arbetat ihop ett 
eget kapital om ca 300 tkr vilket ska användas som egen insats i projektet. 
Kapital behöver lånas om 650 tkr för att täcka löpande lön och 
lokalkostnader. 
 
Efter kommunledningskontorets utredning rekommenderas enligt svar från 
jurist att inte bevilja lån med hänvisning till kommunallagen. 
Det har också visat sig att det finns möjlighet till förskott från såväl 
Jordbruks-verket som Leader vilket skulle kunna täcka löpande 
lönekostnader. 
Projektet går i linje med kommunstyrelsens mål för integration samt 
kommunstyrelsens mål 2018- 02. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik 
skapa arbete och social välfärd för alla. Lokalerna där projektet bedrivs hyrs 
av Vaggeryds kommun och kommunledningskontoret föreslår att i det fall 
man vill stödja projektet så kan en hyressänkning eller anstånd med hyran 
ett antal månader vara ett alternativ. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inkommen skrivelse 2018-02-09 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-14, § 095 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att besluta att i  
det fall Leader-projektet godkänns, beviljas All:in anstånd med hyra för 
projektet i upp till 6 månader. Därefter ska hyresskulden regleras till 
Vaggeryds kommun. 
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Rutiner för trygghetsboendet Mejeriet 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner presenterat förslag om hur den s.k. tidigare 

kön ska hanteras. 
 
2. I övrigt ska informationen samordnas med VSBO. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommundirektör Annika Hedvall informerar om att ett presidiemöte har ägt 
rum med VSBO, socialnämnden och kommunstyrelsen där man beslutat om 
ett gemensamt informationsmöte den 15 maj för allmänheten. Då ska hela 
Mejeriet presenteras.  Informationsmötet ska vara i teatersalongen på 
Skillingehus. 
 
Fastighetschef Torbjörn Isaksson presenterar fyra dokument som tagits 
fram: 
- Kriterier för trygghetsboende 
- Så här går det till att söka trygghetsboende 
- Jämförelse av boendeformer 
- Informationsbroschyr 
 
Diskussion förs kring rutiner för uthyrning av lägenheterna på 
trygghetsboendet Mejeriet. 
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Biblioteksplan 2018-2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny 
biblioteksplan 2018-2022. 

Sammanfattning av ärendet  
Enligt bibliotekslagen § 17, ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Nuvarande 
biblioteksplan gäller 2015-2019. 

Då en kommunal biblioteksplan ska omfatta alla kommunens 
biblioteksverksamheter, bör den vara ett gemensamt dokument för både 
folkbibliotek och skolbibliotek. Frågan har lyfts med BUN-förvaltningen 
och har tagits upp i gruppen för skolbibliotekarier och IT-pedagoger. 
Skolbiblioteksplanen och planen för folkbiblioteken kommer att bli en 
gemensam plan och inte bara innehålla en gemensam del om samarbete. 
Därför bör biblioteksplanen, förutom behandling i de båda facknämnderna, 
också antas på ett övergripande plan av kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden har nu översänt förslag till biblioteksplan för 
2018-2022 för kommunfullmäktiges antagande. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07 
Förslag till Biblioteksplan 2018-2022 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till att föreslå kommunfullmäktige att 
anta ny biblioteksplan 2018-2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Avgifter Räddningstjänsten 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta räddningstjänstens förslag till avgifter 
för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har varit ett uppdrag i Strategisk plan och budget 2018-2020 för 
Räddningstjänsten att genom avgifts- och taxejusteringar genomföra en 
effektivisering. Räddningstjänsten har uppdaterat ett sammanställt 
dokument med alla avgifter och taxor som berör räddningstjänst-
förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avgifter Räddningstjänsten 2018 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2018-04-04 
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Medborgarförslag – Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgar-
förslaget. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) reserverar sig mot 
beslutet enligt skriftlig reservation. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats den 22 september 2017 med förslag att 
kommunfullmäktige anslår medel till en heltidstjänst som biblioteksassistent 
vid Skillingaryds bibliotek och därmed drar tillbaka besparingen.  
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden står fast vid sitt tidigare beslut utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om budgetanpassning, vilket bl.a. innebär att en 
tjänst som biblioteksassistent tas bort från biblioteksorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 22 september 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 119 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07, § 29 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget att avslå 
medborgarförslaget och finner det bifallet. 
 

 
 



 
 KSAU den 17 April 2018 
 
 
 
Reservation KSAU § 112, ”Medborgarförslag- Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek” 
 
Reservation till förmån för Socialdemokraternas tidigare lagda förslag till budget 2018 som 
innebar att biblioteksassistentenstjänsten varit kvar. 
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Ansökan om bidrag till lägerverksamhet 2018 – 
Föreningen Tjernobylbarnens Vänner Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att liksom tidigare år bevilja  

Tjernobylbarnens Vänner bidrag med 20 000 kr för  
lägerverksamhet och aktiviteter i Vaggeryds kommun år 2018. 
 

2.    Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Tjernobylbarnens Vänner ansöker i skrivelse inkommen 2018-03-20 om 
bidrag för att kunna driva ett planerat läger 2018 för ungdomar från Ukraina 
(Tjernobylområdet). 
 
Den beräknade kostnaden för lägerverksamheten är ca 240 000 kronor. De 
största kostnaderna är transporten med buss, färja, försäkring, mat, logi och 
aktiviteter i Sverige. 
 
2017 beviljades Tjernobylbarnens Vänner ett bidrag på 20 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningen Tjernobylbarnens Vänners skrivelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09 
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Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av 
Bratteborg 2:6, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och de 
redaktionella ändringar den förordar samt besluta om att anta detaljplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2003-02-05 § 35 att uppdra till miljö- och 
byggnämnden att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet strax norr om 
Bondstorpsvägen och väster om E4:an. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-06-27 § 128 att upprätta ny 
detaljplan för Stödstorp 2:1 m.fl. och skicka ut den för samråd. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat 
verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området är ca 37 ha och 
ansluter till befintligt verksamhetsområde utmed E4:an. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande 
 
Beslutsunderlag  
Granskningsutlåtande daterad april 2018. 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Planuppdrag – Ny detaljplan för förskola  
Hok 2:110, Hok 2:77 m.fl., Hok, Vaggeryds kommun 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att göra en ny 
detaljplan för Hok 2:110 och Hok 2:77 för att möjliggöra en förskola.  
 
Sammanfattning av ärendet  
I Hok finns behov av att utöka förskoleverksamheten i orten. I 
planuppdraget ingår att se över gällande detaljplan och en eventuell ändring 
av befintliga bestämmelser för intilliggande obebyggd industrimark. Utöver 
planläggning för förskolan ingår att förhandla om markförvärv. Hok 2:77 
ägs av en privatperson och Hok 2:110 ägs av Vaggeryds kommun. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.  
 
Beslutsunderlag  
Minnesanteckningar från plankommittén 2018-04-04 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i  
enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, då barn- och 
utbildningsförvaltningen redan i arbetsmiljöarbetet bedriver det som 
motionen efterfrågar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion den  
30 oktober 2017 med förslag att  
• Vaggeryds kommun genomför ergonomiutbildning för 

produktionspersonalen i barn- och utbildningsförvaltningens 
kostorganisation. 

• Utbildningen ska genomföras med skyddsombud från det fackförbund 
som är avtalsslutande part vid arbetsplatsen. 

 
Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 25 att 
motionen avslås, då barn- och utbildningsförvaltningen redan i 
arbetsmiljöarbetet bedriver det som motionen efterfrågar. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 30 oktober 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 138 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17 § 117 2017/238 28 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan årskurs 1-9 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i enlighet 
med barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion den  
25 september 2017 med förslag att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri 
frukost i grundskolan årskurs 1-9. 
 
Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 24 att 
motionen avslås, då en avgiftsfri frukost inte ryms inom befintlig budget. 
Om en avgiftsfri frukost ska erbjudas krävs att ytterligare budget skjuts till 
för ökad råvarukostnad och att en ordentlig utredning kring ökad 
personalkostnad, lokalhantering och eventuell matsvinn görs innan 
verksamheten erbjuds. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 25 september 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 116 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i 
enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag och ger kommun-
ledningskontoret i uppdrag att säkerställa att det verkställs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion  
2017-11-27 med förslag att Vaggeryds kommun anlägger bollstängsel 
utmed kortsidorna på grusplanen i Bondstorp. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-03-07, § 44 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-11-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 156 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07, § 44 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 
kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in miljö- och byggchef Anna Jönsson till 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj 2018 för att föredra ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i 
Jönköpings län begära att få ta över tillsynen för de branschkoder som följer 
i nedanstående ansökan.  

Ansökan 
Vaggeryds kommun ansöker om övertagande av tillsyn av följande 
branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

• Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF) med 
undantag för Kvighult, 0665-20-035, Kohult och Åkaköp,  
0665-20-042 samt Spinkamålen 1:3, 0665-20-048. 

• Branschkod 20.20, 25.20, 90.50. 
• Branschkod 27.50, 28.20, 34.70. 

Vaggeryds kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter 
tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 2008-12-11. 
Vaggeryds kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår i beslut 2018-03-27, § 65 att 
kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att få ta över 
tillsynen för de branschkoder som följer i nedanstående ansökan.  
 
Ansökan 
Vaggeryds kommun ansöker om övertagande av tillsyn av följande 
branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

• Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF) med 
undantag för Kvighult, 0665-20-035, Kohult och Åkaköp,  
0665-20-042 samt Spinkamålen 1:3, 0665-20-048. 

• Branschkod 20.20, 25.20, 90.50. 
• Branschkod 27.50, 28.20, 34.70. 

 forts. 
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Vaggeryds kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter 
tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 2008-12-11. 
Vaggeryds kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-03-27, § 65 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2017. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2017.  
 
Måluppfyllelsen som redovisas är god med sju uppfyllda, 3 delvis uppfyllda 
och ett ej uppfyllt mål. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Missivbrev 2018-04-05 
Protokoll, förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
2018-03-22 
Årsredovisning med bokslut 2017 för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden samt två (2) bilagor) 
Revisionsberättelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-06 
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Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att bjuda Sven Engkvist, chef för 
Miliseum i Skillingaryd till kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj för 
att föredra ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen 

Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2017. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Stiftelsen 
Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2017.  
 
Revisorerna tillstyrker att stiftelsens årsredovisning godkänns att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Anhållan om ansvarsfrihet 2018-03-22 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd 
Förvaltningsberättelse för år 2017 
Revisionsberättelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-06 
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Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping 
i Jönköpings kommun (38-2018:939) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköping i Jönköpings kommun  
(32-2018:910) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) vill inte ta ställning till beslut vid dagens 
sammanträde. 
 
Kenth Williamsson (S) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till  
barn- och utbildningsnämndens förslag att inte tillstyrka ansökan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla barn- och 
utbildningsnämndens förslag och finner det bifallet. 
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Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i 
Jönköping i Jönköpings kommun (32-2018:1129) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Ansökan från Academy of X and Business Education 
Jönköping AB om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings 
kommun (32-2018:1131) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun bifaller ansökan då gymnasieprogram av 
tänkt särskild variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet 
negativt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings 
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan då gymnasieprogram av tänkt särskild 
variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till barn- och utbildningsnämndens 
förslag att bifalla ansökan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla barn- och 
utbildningsnämndens förslag och finner det bifallet. 
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Ansökan från Academy of X and Business Education 
Jönköping AB om godkännande som huvudman  
för särskild variant av gymnasieutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of X and 
Business Jönköping i Jönköpings kommun  
(37-2018:1142) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun bifaller ansökan då gymnasieprogram av 
tänkt särskild variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet 
negativt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Academy of  X and Business Jönköping i 
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan då gymnasieprogram av tänkt särskild 
variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Ansökan från Academy of X and Business Education 
Jönköping AB om godkännande som huvudman för 
riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of X and Business 
Jönköping i Jönköpings kommun (37-2018:1163) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun bifaller ansökan då gymnasieprogram av 
tänkt särskild variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet 
negativt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping AB om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping i 
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan då gymnasieprogram av tänkt särskild 
variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Svar på LRFs brev angående byggnation på 
landsbygden 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner kommunledningskontorets svar på brev 

angående byggnation på landsbygden. 
 
2. Arbetsutskottets beslut delges kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett brev har inkommit från styrelsen för LRF:s kommungrupp i Vaggeryds 
med ett yrkande om att ta gemensamt ansvar för att bevara jordbruksmark 
och skapa förutsättningar för framtida generationer genom att i tidigt skede 
upprätta en policy hur framtida byggnationer på landsbygden skall hanteras. 
Hänvisning görs såväl till den nationella och snart regionala 
livsmedelsstrategin samt Jordbruksverkets konsekvensbeskrivning av 
exploatering av jordbruksmark. 
Vaggeryds kommuns miljöprogram har ett mål kring Rikt odlingslandskap 
men inget mål eller arbete kopplat till framtida livsmedelsförsörjning mer än 
att vara en möjlig del av framtida arbete kring Agenda2030. 
Våren 2017 tog Kommunstyrelsen beslut om att ha som mål 2018 att utbilda 
Kommunstyrelsen och kommunledningen i Agenda 2030 inför målarbete 
2019. Första datum är planerat till 13 juni 2018. 
 
Den 4 april tog Kommunstyrelsen beslut om att bifalla 
fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) motion daterad 2017-10-30.  
Kommunstyrelsens beslut (4/4) är ett förslag till Kommunfullmäktige (23/4) 
att bifalla motionen och godkänna planen för framtagandet av ett 
hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun, vilket innebär att 
kommunstyrelsens mål 2018 förtydligas med ett uppdrag för 2019.  
Ett hållbarhetsprogram med politiska ställningstaganden beräknas med 
nuvarande förslag till tidsplan kunna vara framme för beslut i juni 2019 och 
ingå i budget 2020 samt utgöra en utgångspunkt i en ny framtida 
översiktsplan. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att bifalla LRF styrelses yrkande då det 
faller naturligt in under arbetet med Agenda2030 och en framtida ny 
översiktsplan, och bjuder in styrelsen att delta som referenspersoner i 
arbetet. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
KS 2017/277 (Motion och svar på motion Hållbarhetsprogram) 
Brev från Styrelsen LRF:s kommungrupp i Vaggeryds daterat 2018-02-27 
Kommunledningskontorets förslag på svar daterat 2018-04-10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-10  
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Smålands Turisms verksamhetsplan 2019-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge några yttranden på Smålands turisms 
verksamhetsplan för 2019-2021 med budget för 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun är tillsammans med Region Jönköpings län och övriga 
kommuner i länet ägare till Smålands Tursim AB (556201-9652). Förslag 
till verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 2019 har tagits fram. 
Förslaget ska behandlas i Region Jönköpings län och i kommunerna för att 
beslutas på bolagsstämman den 1 juni 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Smålands Turisms förslag till verksamhetsplan 2019-2021 
Förslag till budget för Smålands turism 2019 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
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Samverkan – Jönköpings Universitet, Jönköpings 
kommun, studentbostäder 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om att kunna 
använda Talludden för bostadsändamål enligt förfrågan samt även 
undersöka beslutat användningsområde för Talludden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En förfrågan har kommit från Jönköpings kommun om att få använda 
Talludden som studentbostäder. 
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Information från kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 
Förfrågan om kommunens intresse av fastigheten på Berggatan 2 i 
Skillingaryd 
Kommundirektören informerar om att kommunen har fått en förfrågan om 
kommunen är intresserad av att köpa fastigheten på Berggatan 2 i 
Skillingaryd. 

Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att meddela att kommunen 
inte är intresserad av fastigheten, men att vi skickar över förfrågan till 
VSBO. 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:10, Överenskommelse 
om Traktamentsavtal TRAKT T 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:12, Omräkning av 
pensionsbehållning och IPR samt värdesäkring av pensioner 2018 

3. Länsstyrelsen i Stockholms län, skrivelse 2018-02-26, 
Förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk 

4. Hembygdsrådets skrivelse 2018-03-21 till Riksantikvarieämbetet om 
rekommendation, Magasinet på kronogården Holma statligt 
byggnadsminne 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09 
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Övriga frågor 
 
Återrapportering – Uppföljning av personal som avslutar sin 
tjänst 
Ulf Abrahamsson (C) påminner om sin tidigare fråga om återrapportering 
avseende uppföljning av personal som avslutar sin tjänst.  
 
Kommundirektören tar till sig frågan. 
 
Affärsracet 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om information avseende Affärsracet. 
 
Kommundirektören informerar om att ärendet är med som en punkt på nästa 
GGVV-möte. 
 
Beslutas att en information ska ges vid kommunstyrelsens sammanträde den 
9 maj. 
 
Kompetensförsörjning 
Kenth Williamsson (S) ger en rapport om ett möte på Hooks Herrgård med 
näringsministern. Där informerade Hooks Herrgård om de utmaningar som 
de möter för att få kompetent personal i sin verksamhet. Många av de 
anställda saknar tillräckliga språkkunskaper. Dialog efterfrågas hur man 
skulle kunna hitta en lösning när det gäller kompetensförsörjningen knutet 
till arbetsplatserna. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att ta kontakt med Hooks Herrgård. 
 
Zenergy – Vad händer med byggnation, fastigheten Illern 
Maritha Bengtsson (KD) tar upp frågan varför byggnationen har stannat upp 
vid fastigheten Illern i Skillingaryd. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka detta och återkomma med 
en information på kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj. 
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Flytt av fiber i kvarteret Gästgivaren (f.d. mejeriet), 
Pålen 1:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag att 

ersätta Vaggeryds Energi AB för flyttning av fiber på kommunal mark 
på del av Pålen 1:1 för försäljning av tomtmark för byggnation av 
bostäder. 

2. Kostnaden för att flytta ledningen belastar kommunstyrelsen, ID 9107. 

3. Beslutet delges kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med att kommunen säljer del av fastigheten Pålen 1:1 intill 
Gästgivaren 9 behöver en fiberkabel flyttas av Vaggeryds Energi. 
Fastigheten kommer att bebyggas med bostäder utifrån ny detaljplan. 
 
Vaggeryds Energi (ledningsägaren) har bedömt kostnaden för att flytta 
fiberledningen i nytt läge till 150-200 tkr. En förutsättning är att de gräver i 
befintlig cykelväg utan att återställa beläggningen. Att 
fjärrvärmestamledning inte behöver flyttas. Bedömning är att fiberledningen 
kan flyttas till samma dragning som befintlig fjärrvärmestamledning utan att 
bryta kommunikationen. 
 
Vaggeryds Energi begär en beställning av kommunen innan arbetena 
påbörjas. 
 
VSBO som köpare av marken behöver full åtkomst av marken utan hinder 
senast 1 juni. 
 
Kostnaden för att flytta ledningen belastar kommunstyrelsen inom 
markförsäljning för att fullfölja markförsäljningen, ID 9107. 
 
Beslutsunderlag  
Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av Pålen 1:1 
Tekniska utskottets beslut 2018-04-10, § 48 
 
 forts. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17 § 134 2018/127 48 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelie Borgström (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla tekniska utskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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