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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 
15 mars 2017, klockan 13:00-16:50,  
sammanträdet ajourneras mellan 15:15-15:25 
 

Beslutande Gert Jonsson (M), ordförande, §§ 059-074 
Kenth Williamsson (S), vice ordf., §§ 059-074, ordf. §§ 075-077 
Berry Lilja (S) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Allan Ragnarsson (M), tjg. ersättare för Gert Jonsson (M), §§ 075-077 

Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör 
Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten 
Jörgen Hansson, ekonomichef, § 069 
Torbjörn Lindberg. Ekonomisekreterare, § 069 
Anders Wahlgren, VD Vaggeryds Energi AB, §§ 060-061 
Per Bengtsson, konsult i fiberfrågor, § 060 
Peter Hugosson, Vaggeryds Näringslivsråd, § 075 
Allan Ragnarsson (M), § 071 

Utses att justera Ulf Abrahamsson (C) Paragrafer 059-077 

Justeringens plats   
och tid 

Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd 
tisdagen den 21 mars 2017 kl. 16:00 

Underskrifter Sekreterare   

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 
Gert Jonsson Kenth Williamsson 
§§ 059-074 §§ 075-077 

Justerande 
Ulf Abrahamsson 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Nyttjanderättsavtal Stödstorp 2:1, Stigamo 
- Etablering av sevesoverksamhet 
- BGR – information 

Övriga frågor 
- Presentation av åtgärdsvalstudier (ÅVS) och kommande arbete kring nya 

stambanor 
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Vaggeryds Energi AB – Avstämning fiberutbyggnaden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anders Wahlgren, Vaggeryds Energi AB är inbjuden till dagens 
sammanträde för en avstämning gällande tankar kring 
fiberutbyggnadsfrågan för Västra fiberföreningen. 
 
Anders Wahlgren redogör tillsammans med Per Bengtsson, konsult i 
fiberfrågor om idén att Västra Fiberföreningen skulle kunna utgöra ett 
dotterbolag i Vaggeryds Energi AB.  
 
En diskussion förs och arbetsutskottet är positiva till idén. Det är nu 
föreningen som först får hantera frågan. 
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Markförsäljning i Stigamo – fråga om erbjudan om 
fjärrvärme  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ett svar till Vaggeryds Energi AB att det 
är en affärsverksamhet för Vaggeryds Energi AB om att erbjuda fjärrvärme 
vid markförsäljning i Stigamo. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänstemän på Vaggeryds Energi AB har i dialog med kommunlednings-
kontoret diskuterat former för att erbjuda fjärrvärme i Stigamo i avsikt att 
göra området mer attraktivt för etableringar. 
 
Vaggeryds Energi ABs styrelse meddelar i skrivelse 2017-02-14 att man har 
nåtts av ett muntligt besked att Vaggeryds Kommun, till skillnad från 
Jönköpings kommun, inte tänker inkludera fjärrvärme vid försäljning av 
tomtmark i Stigamo. Styrelsen tycker detta är olyckligt ur strategisk 
synpunkt och befarar att det kommer att innebära mer svårsåld mark 
samtidigt som bolagets ekonomiska risk ökar. Därför ber styrelsen att 
kommunstyrelsen redogör vad som föranlett detta beslut. 
 
Anders Wahlgren, Vaggeryds Energi AB uttalar att de behöver veta vem 
som är motparten. 
 
Beslutsunderlag 
Vaggeryds Energi AB skrivelse 2017-02-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att uttala tydligt att 
det är en affärsverksamhet för Vaggeryds Energi AB att erbjuda fjärrvärme 
vid markförsäljning i Stigamo. 
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Miljöredovisning 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av miljöredovisning 2016 och beslutar att en 
föredragning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Miljöredovisning 2016 och att innehållet beaktas i budgetarbetet för 2018. 
 
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 2016 upprättats. 
För Miljöprogrammet redovisas måluppfyllelse och hur långt arbetet 
kommit med att genomföra åtgärderna. Övrigt miljöarbete inom 
kommunkoncernen redovisas också. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöredovisning 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-03 
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
2016 och beslutar att en föredragning ska ske vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 april. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 
år 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har utifrån reflektion kring måluppfyllnad i 
samband med de strategiska utvecklingsdagarna fortsatt arbetet med att följa 
upp verksamhetsåret 2016. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller analys över: 
− Kommunstyrelsens måluppfyllelse, övergripande 
− Väsentliga händelser 2016 
− Ekonomiskt resultat och ekonomisk analys 
− Måluppfyllelse nämnd för miljö, personal ohälsa och intern kontroll 
− Måluppfyllelse per programområde kommunledning 
− Måluppfyllelse per programområde och enhet 

 
Under år 2016 har kommunstyrelsens programbudget arbetats om och för 
varje mål beskrivs hur uppföljning ska ske. Programbudgeten för 2016 var 
uppbyggd på ett annat sätt, känslan är därför att berättelsen innehåller en del 
upprepningar – detta ska arbetas bort inför kommande år. 
 
I tabellerna indikeras med färger enligt samma modell som för 
miljöredovisningen för att visualisera antalet genomförda mål, antalet mål 
som är mer än till hälften genomförda, antalet mål som påbörjats och antalet 
mål som ej påbörjats. 
 
Totalt rapporteras 46 stycken enhetsmål för kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-07 
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Barn- och utbildningsnämnden, minskade intäkter vid 
delad kostorganisation 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om 
medel för minskade intäkter bereds inom ramen för kommunens ordinarie 
budgetprocess och finansieras i budget 2018 eller vid en snabbare hantering 
beslutas efter att ekonomisk lägesbild med prognos för 2017 delgivits i 
delårsrapport 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25 § 9 tilläggsbudget 
om 513 tkr till sin driftsbudget för minskade intäkter kopplat till beslut om 
delad kostorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-08 
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Barn- och utbildningsnämnden, begäran om 
kompensation i driftbudget 2017 för fler barn än 
budgeterat i fritidshemsverksamheten  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om 
medel för fler elever än budgeterat i fritidshemsverksamheten bereds inom 
ramen för kommunens ordinarie budgetprocess för budget 2018 och om 
avvikelser mot budget identifieras i den ekonomiska uppföljningen under 
innevarande år ska nämnden påbörja arbete med handlingsplaner så att en 
budget i balans redovisas utgången av 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-02-22 § 15 kompensaton 
för 64 fler elever i fritidshemsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-22, § 15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-06 
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Länsövergripande samverkan kring barns och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade överenskommelsen om 

samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och kring barns och 
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa. 

2. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för länsövergripande 
samverkan kring barn och unga.  

3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom bilagan till överenskommelsen: 
Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvård och barn- och utbildning har reviderat 
2016-10-31, överenskommelsen mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Regionen för hur samverkan kring barn och ungas psykiska, sociala och 
fysiska hälsa ska tillgodoses. 
Hälso- och sjukvård och barn- och utbildning har var för sig identifierat 
otydlighet i ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer 
inom Regionens specialistenheter vilket har lett till att det finns barn i vårt 
län som inte får eller fått hjälp i rätt tid. En bilaga till överenskommelsen är 
framarbetad för att klargöra ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan 
och psykologer inom Regionens specialistenheter.  
 
Målgruppen är barn och unga från och med förskoleklass till 18 år med 
misstänkt funktions-nedsättning som påverkar inlärning i skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-02-23, § 21 beslutat godkänna den 
reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i 
Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 
hälsa. Godkänna handlingsplanen för länsövergripande samverkan kring 
barn och unga. Ställa sig bakom bilagan till överenskommelsen: 
Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat svaret till kommunstyrelsen 
för vidare svar till Regionen i Jönköpings län. 
 
 forts. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 066 2017/044 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 
hälsa 
Bilaga till överenskommelsen: Psykologansvaret för utredning av barn och 
unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-23, § 21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till att godkänna överenskommelsen 
och handlingsplanen samt ställa sig bakom bilagan till överenskommelsen i 
enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ulf Abrahamssons förslag 
och finner det bifallet. 
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Ansökan om bidrag till lägerverksamhet 2017 – 
Föreningen Tjernobylbarnens Vänner Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbesutskottet beslutar att liksom tidigare år bevilja  

Tjernobylbarnens Vänner bidrag med 20 000 kr för läger- 
verksamhet och aktiviteter i Vaggeryds kommun år 2017. 
 

2.    Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjernobylbarnens Vänner ansöker i skrivelse inkommen 2017-02-22 om 
bidrag för att kunna driva ett planerat läger 2017 för ungdomar från Ukraina 
(Tjernobylområdet). 
 
Den beräknade kostnaden för lägerverksamheten är ca 235 000 kronor. De 
största kostnaderna är transporten med buss, färja, försäkring, mat, logi och 
aktiviteter i Sverige. 
 
2016 beviljades Tjernobylbarnens Vänner ett bidrag på 20 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningen Tjernobylbarnens Vänners skrivelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att Tjernobylbarnens Vänner beviljas ett bidrag med 
20 000 kronor liksom tidigare år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget och finner det 
bifallet. 
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Markområde för pendlarparkering i Skillingaryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att reservera området Tomaten 5, 28 samt 
Marielund 1:10 i Skillingaryds tätort för framtida pendlarparkering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Plankommittén föreslår 2017-02-28 att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att området Tomaten 5, 28 samt Marielund 1:10 i Skillingaryds 
tätort reserveras för framtida pendlarparkering. 
 
Beslutsunderlag 
Plankommitténs förslag 2017-02-28 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av årsredovisning och bokslut för verksamhets-
året 2016 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:  
- fastställa årets resultat samt 
- i övrigt godkänna årsredovisningen 2016 för Vaggeryds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2016 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket bland annat 
märkts på bostadsmarknaden i antalet sålda hus och tomter. Likaså har 
tillgången på lediga lägenheter minskat. Under året färdigställdes 
kommunens bostadsutvecklingsprogram, ett viktigt stöd i det fortsatta 
arbetet med dessa frågor.   
 
Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick 
antalet invånare till 13 644 personer, vilket är 272 fler än föregående 
årsskifte.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 
2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 
2016-12-31 att 53 procent av totalt 79 mål är genomförda, ytterligare 33 
procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 11 
procent är påbörjade och tre procent inte är påbörjade.  
 
Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2016 ett resultat på 41,3 
mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat 
om plus 37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. 
 
Verksamheterna genererade ett överskott om 29,5 mnkr. Samtliga nämnder 
redovisade positiva resultat. Inga stora avsättningarna har påverkat 
resultatet. Finansförvaltningen gav ett överskott om 6,8 mnkr till resultatet 
utöver det budgeterade resultatet för kommunen om 5 mnkr. Driftsbidrag 
från staten har ökat kraftigt mellan 2015 och 2016, från cirka 58 mnkr år 
2015 till 123,5 mnkr år 2016. Denna ökning har i stor utsträckning bidragit 
till nämndernas och kommunens höga resultat år 2016.  
 forts. 
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Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 59,3 mnkr under 
2016. Nivån har finansierats med egna medel. Bland de större 
investeringarna under året finns familjecentralen och tre paviljonger vid 
Hjortsjöskolan.  
 
I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Totalt använde kommunen 94,5 
procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen till 
verksamheterna för 2016, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt. 
 
Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive 
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning är 
uppfyllt 2016. 
 
Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 536 mnkr. Inflationen år 2016 blev 1,3 procent, 
vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 543 mnkr, givet att kapitalet 
ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2016-12-31 uppgick till 577,3 
mnkr, vilket är högre än målsättningen.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016 Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson går tillsammans med ekonomisekreterare 
Torbjörn Lindberg igenom årsredovisningen. 
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Nyttjanderättsavtal Stödstorp 2:1, Stigamo  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet är positiva till redovisad lösning och ger tekniske chefen  
i uppdrag att arbeta vidare med förslaget för upprättandet av ett 
nyttjanderättsavtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Magnus Ljunggren, teknisk chef informerar om möjligheten och 
förutsättningar till att teckna ett nyttjanderättsavtal för Stödstorp 2:1, 
Stigamo för att få ut mer försäljningsbar tomtmark på området. 
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Tillgodoräknande av tjänsteår 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet då det saknas underlag för 
framställan. 
 
Reservation 
Berry Lilja (S) och Kenth Williamsson (S) reserverar sig mot beslutet och 
meddelar att de avser att före justeringen komma in med en skriftlig 
reservation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en begäran från Cathrine Palmcrantz om att Vaggeryds 
kommun ska fullfölja det åtagande man gjort i samband med hennes 
anställning på Vaggeryds Näringslivsråd. Frågan gäller rätten till tre 
månaders uppsägningstid istället för en månad. 
 
Det finns ett brev daterat 2015-12-17, som ska ha undertecknats av  
Bengt-Olof Magnusson och Allan Ragnarsson som båda då var 
firmatecknare för kommanditbolaget Vaggeryds Näringslivråd, där det 
framgår att Cathrine Palmcrantz får tillgodoräkna sig anställningstiden på 
kommunledningskontoret i Vaggeryds kommun vid ny anställning för 
Vaggeryds Näringslivsråd från och med 1 januari 2016. 
 
Det råder oenighet om det finns ett underskrivet original.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14 att kalla in tidigare firmatecknare för 
kommanditbolaget Vaggeryds Näringslivsråd Allan Ragnarsson för att ge 
sin syn på frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Cathrine Palmcrantz 2017-01-25 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-14, § 056 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören uttalar att han undertecknat brevet och att hans 
uppfattning är att det är viktigt att man följer de lagar som gäller vid 
uppsägning. 
 
 forts. 
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Allan Ragnarsson uttalar att han undertecknat brevet och anser att man ska 
följa de lagar som gäller vid uppsägning och anser att det i detta fall är tre 
månaders uppsägningstid. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) och Kenth Williamsson (S) vidhåller att Vaggeryds kommun 
ska fullfölja det åtagande som gjorts och att det är tre månaders 
uppsägningstid som gäller. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) med instämmande av Ulf Abrahamsson (C) 
föreslår att arbetsutskottet beslutar att avsluta ärendet då det saknas underlag 
för framställan. 
 
Sammanträdet ajourneras 10 minuter 
Sammanträdet återupptas 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag och Berry Liljas förslag mot varandra och 
finner sitt eget förslag antaget. 
 
Omröstning begärs. 
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Gert Jonssons förslag 
Nej-röst för bifall till Berry förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamot   Ja Nej 
Maritha Bengtsson (KD)  X 
Ulf Abrahamsson (C)  X 
Kenth Williamsson (S)   X 
Berry Lilja (S)   X 
Gert Jonsson (M)  X ___ 
   3 2  
 
 
Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster och 2 Nej-röster, att bifalla Gert 
Jonssons förslag. 
 
 
 



Reservation, KSAU 2017-03-15, § 071 

I samband med Catrine Palmcrantz övergång till Vaggeryds Näringslivsråd utlovades i 
skrivelse utställd av dåvarande kommunalråd Allan Ragnarsson och vår kommundirektör att 
anställningstiden i Vaggeryds kommun skulle tillgodoräknas den anställde. Att ett sådant löfte 
givits och att en skrivelse upprättats vidimeras av kommunalråd och kommundirektör. 
Denna skrivelse/urkund som överlämnats till Vaggeryds Näringslivsråd har av "någon 
anledning förkommit"  alldeles oavsett detta är dess äkthet bekräftad enligt ovan. 
Vi tar avstånd och reagerar mycket starkt på att majoriteten i ks au avvisar/vägrar att fullfölja 
utställda överenskommelser/ löften. 

Kenth Williamsson  Berry Lilja 
Socialdemokraterna 

Bilaga: skrivelsen 
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Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag, med hänvisningen till vad som framkommer i 
utredningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har lämnat in en motion  
daterad 2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska utskottet föreslår att vid en eventuell byggnation av hopptorn i 
Hjortsjön ges uppdrag till byggherren att beakta försiktighetsmått med 
hänsyn till grundvattentäkten inom området. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2016-04-20, § 040 att 
kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att kultur- och 
fritidsnämnden inte anser att det behövs byggas något nytt hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-15, § 107 att återremittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för att få en kostnadsbeskrivning och en tydlig 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört, via en expertis, en utredning om 
att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-02-01, § 003 överlämnat 
utredningen till kommunfullmäktige för slutligt avgörande med förslag att 
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisningen till vad som 
framkommer i utredningen. Avgörande faktorer till kultur- och 
fritidsnämndens ställningstagande är förutom den ekonomiska aspekten, 
säkerhets- och ansvarsfrågan vid olyckor och olyckstillbud. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2014-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 066 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden  
daterad 2014-09-12 
Tekniska utskottets (KSAU) beslut 2015-01-21, § 005 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-20, § 040 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-06-02 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-15, § 107 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-01, § 003 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till 
motionen. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår att 
motionen avslås i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag och Maritha Bengtssons förslag mot varandra 
och finner sitt eget förslag antaget. 
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Näringslivs- och utvecklingsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 

- Översikt kommunfullmäktiges kostnader, 2014-2016 

- Översikt kommunstyrelsens kostnader, 2014-2016 

- Kommunstyrelsens mål 2018 inför budgetberedningens arbete 

- Budgetanpassningar inför 2018 – idéer 

- Arbetsmiljöverket, underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter före 
beslut, Arbetsställe Hjortsjöskolan 

- Östra Fiberföreningen, anslutningsavgift – inkoppling till fastighet 
Ärendet kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott  
2017-04-19 
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BGR – Information 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Gert Jonsson (M) ger en information inför Business 
Gnosjöregionen AB (BGR) styrelsemöte senare idag. 
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Etablering av sevesoverksamhet 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med 
näringslivschef Peter Hugosson gå vidare med de frågor som tagits upp vid 
dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Intresseförfrågan har kommit om etablering av sevesoverksamhet.  
Ärendet har tagits upp med anledning av de omfattande konsekvenser 
verksamheten för med sig. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-14, § 237 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
En förstudie för bolaget Scandir AB har gjorts av Sweco Environment AB 
avseende ett lokaliseringsalternativ för en ny fabrik för produktion av 
organiska kemikalier. Förstudien har belyst och bedömt möjligheten att för 
vald lokalisering erhålla ett miljötillstånd samt tillstånd för hantering av 
brandfarlig vara för den planerade verksamheten. I förstudien ingår även en 
bedömning av vilken volym som i förekommande fall kan vara lämplig att 
söka tillstånd för, om detta påverkar sannolikheten att få ett tillstånd 
beviljat. 
 
Föreslagen lokalisering i Skillingaryd bedöms ur miljömässig synvinkel 
vara genomförbar. Detaljplanen medger industriverksamhet och inga 
uppenbara intressekonflikter med närliggande verksamheter har 
identifierats.  
 
Näringslivschef Peter Hugosson deltar vid dagens sammanträde och redogör 
för vad det är för typ av företag. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med näringslivschef 
Peter Hugosson gå vidare med de frågor som tagits upp vid dagens 
sammanträde. 
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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 17:02, Pensionsnämndens 
tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2 b) den 15 december 2015 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:04, Arbetsdomstolens 
dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:05, Internränta för år 
2018 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:06, 
Budgetförutsättningar för åren 2016-2020 

5. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:07, Information om 
Kompetenslyft 

6. Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande från styrelsen  
nr 7/2017, Rökfritt Sverige 2025 

 
Kurser och konferenser m.m. 
7. Region Jönköpings län, inbjudan till information om Telias planerade 

förändringar i telenätet, Jönköpings län, 7 april 2017 i Nässjö 
8. Inbjudan till Europaforum Småland Blekinge Halland 2017, 12 maj 

2017 i Jönköping 
9. Region Kronoberg, inbjudan till nationella konferenser om migration, 

etablering, sfi och ensamkommande flyktingbarn, Tylösandsdagarna 
2017 

10. Inbjudan till Svenska stadskärnors årskonferens 2017, 17-18 maj i 
Varberg 

11. Inbjudan till Krisberedskap 2017 i Helsingborg, 5-6 april 2017 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-08 
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Övriga frågor 
Presentation av åtgärdsvalstudier (ÅVS) och kommande arbete 
kring nya stambanor 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad meddelar att han fått en förfrågan om 
Vaggeryds kommun vill ha en presentation av åtgärdsvalstudier (ÅVS) och 
kommande arbete kring nya stambanor och ställer frågan till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet uttalar att det skulle passa bra med en presentation vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 april. 
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