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Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Solidarisk borgen samt regressavtal mellan medlemskommunerna för 

Kommunalförbundet Samverkan Miljö och Återvinning (SÅM) 
- Investeringsram för terminalen på Båramo, tilläggsavtal 2 
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Information angående pilotprojektet Personalbils-
konceptet i samarbete med Green Charge och Hertz 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta in en intresseanmälan från 

anställda i Vaggeryds kommun, ta fram förslag till urvalskriterier och 
genomföra pilotprojektet. 
 

2. I övrigt godkänns lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun är medlemmar i GreenCharge II – en regional grön 
tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter. Projektets 
medlemmar är kommuner, landsting, regioner och företag som ska visa 
vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast 2020 i sina egna 
fordonsflottor. I GreenCharge fas I genomfördes bl.a. en energideklaration i 
Vaggeryds kommun. Genom GreenCharge II är det nu dagas att verkställa 
omställningen. 
 
Inom fas II har Green Charge tillsammans med Herz startat upp 
pilotprojektet ”Smart bildelning av Personalbil”. Att vara aktiv i detta 
projekt har varit en del i den handlingsplan som tagits fram för hur 
Vaggeryds kommun ska uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
Vaggeryds kommun har anmält sig att delta med 5 stycken personalbilar i 
pilotprojektet. I augusti hölls ett möte med projektansvarig för 
GreenCharge, personalchef, miljöstrateg och chef för kanslienheten för att 
stämma av kring projektets nästa steg.  
 
Kort information om pilotprojektet: 
I samverkan med Hertz erbjuds medlemmarna i GreenCharge att medverka i 
en pilotdemonstration med totalt 50 eldrivna bilar, Renault Zoe med det 
stora batteriet på 40 kWh (räckvidd ca 20-30+ mil beroende på årstid mm). 
Bilarna privatleasas av den anställde, och eftersom bilarna är utrustade med 
bildelningsteknik ger det förutsättningar att samutnyttja dessa fordon på 
dagtid vardagar. Detta på tider när bilarna annars står stilla på parkeringen 
och inte används. Hertz kommer att hantera alla hyror/samutnyttjande med 
försäkringar mm. Demonstrationen syftar till att öka förutsättningarna för 
samutnyttjande av befintliga bilresurser. Ju mer bilarna samutnyttjas, desto 
lägre kostnad för ambassadören för personalbilen. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Hertz smart bildelning av Personalbil 
Redogörelse för hur verksamheten ska uppnå begränsad klimatpåverkan 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
En information hålls av Jonas Lööf, Projektansvarig Miljöfordon Sverige 
och GreenCharge. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att ta in en intresseanmälan från anställda i Vaggeryds 
kommun, ta fram förslag till urvalskriterier och genomföra projektet. 
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Vindbruksplan Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger den parlamentariska gruppen för vindkraft i uppdrag att 
ta fram ett förslag till samrådshandling för utställning till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 oktober. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vindbruksplan Vaggeryds kommun har varit ute för samråd under perioden 
2017-07-03 t.o.m 2017-09-06. 
 
Syftet är att utgöra ett underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i 
Vaggeryds kommun. Planen ska fungera som ett underlag och ett stöd vid 
bemötandet av vindbruksfrågor i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse daterad 2017-09-11 
Uppdaterad version av vindbruksplan Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Konsult Eva Djupfors redogör för samrådsredogörelsen via Skype. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge den parlamentariska 
gruppen för vindkraft i uppdrag att ta fram ett förslag till samrådshandling 
för utställning. 
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Kommunstyrelsens mål 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till metod för mätning av 
måluppfyllelse som ska användas för att redovisa kommunstyrelsens 
måluppfyllelse 2018 i delårs- och helårsredovisning samt för att ge riktlinjer 
till verksamheten att sätta verksamhetsmål. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Som en del av budgetarbetet inför 2018 har kommunstyrelsen särskilt 
prioriterat 7 av kommunfullmäktiges övergripande mål samt formulerat 
kommunstyrelsens mål för 2018, 26 stycken. 
 
Målen för 2018 har som utgångspunkt att det är sista året på 
mandatperioden och därmed blir mätningen av måluppfyllelsen 2018 satt i 
relation till de nämndmål som gällt för 2016 och 2017. 
För att kunna mäta och bedöma måluppfyllelsen ska det ske ett 
tydliggörande av vad kommunstyrelsen efterfrågar för resultat och nytta 
med kommunstyrelsen 26 mål för 2018, samt att mätindikatorer alternativt 
metod för mätning av måluppfyllelse skall tilldelas målen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under sammanträdet den 22 augusti 
samt genom en arbetsgrupp 4 september bestående av Gert Jonsson och 
Kenth Williamsson med stöd av verksamhetsutvecklare, haft dialog kring  
strategi och förtydligande för alla 26 målen och vad som är viktigt för 
kommunstyrelsen att följa upp 2018. Detta ska ge verksamheten riktlinjer 
för att sätta verksamhetsmål. 
En summering av arbetet presenteras på dagens sammanträde. 
Resultatet föreslås till beslut i kommunstyrelsen den 4 oktober och ska 
sedan ingå i Vaggeryds kommuns Programbudget som bekräftas i 
kommunfullmäktige i november. 
 
Under nov-dec görs sedan en nulägesbedömning (ev. i etapper beroende på 
vilket mål) för att i dec-jan kunna sätta accepterade värden- (ev. i samband 
med nulägesbedömning) för 2018. 
 

 forts. 
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Utöver kommunstyrelsens mål för 2018, särskilt prioriterade utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunstyrelsen övriga  
mål ur strategisk plan och budget som ska följas upp i delårs- och 
helårsredovisning angående miljö, arbetsgivarpolitik, god ekonomisk 
hushållning och balanskrav samt kommunstyrelsens mål för integration. 
Dessa mål följs upp genom måluppfyllelse av nämndmålen med undantag 
för kommunstyrelsens mål för integration som redovisas separat genom 
samordning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22, § 154 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse inför KSAU 2017-09-20 
Arbetsmaterial KS Målarbete 2018 till KSAU 2017-09-20 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
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Projekt Mejeriet, byggnation på kv. Gästgivaren 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet meddelar att Soldathemmet ska rivas så snart som 

möjligt. 
 
2. En presentation av projektet Mejeriet ska ske vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 4 oktober. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att upplåta mark till Vaggeryd-Skillingaryds 

Bostads AB (VSBo) för byggnation av två punkthus på området och ger 
kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med det. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner presenterat förslag på upplägg till 

byggnation på kv. Gästgivaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-05, § 120 att ge Tengbom 
Arkitektbyrå i Jönköping i uppdrag att se över den exteriöra utformningen, 
fasader, tak, utemiljö i syfte att uppnå ett mjukare intryck samt dessutom 
redovisa i vilken omfattning trä kan användas i bärande konstruktioner och 
hur alternativ energi som solceller kan installeras. 
 
Socialnämnden fick i uppdrag att redogöra för aktivitetsytor och 
lokalanvändning. 
 
Nya skissritningar för Mejeritomten har upprättats av Tengbom 
Arkitektbyrå i Jönköping och presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott av fastighetschef Torbjörn Isaksson som är projektledare. 
 
Projektet innehåller särskilt boende, trygghetsboende samt lokaler för 
hemvist för hemsjukvårdspersonal och personal inom hemtjänsten för den 
södra kommundelen. Dessutom planeras för köksfunktion som ska täcka 
behovet av tillagningskapacitet för vård och omsorgsdelen också för den 
södra kommundelen samt en mindre restaurangdel. 
 
På området kommer Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB bygga två 
punkthus. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 120 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22, § 175 
Skissritningar 
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Investeringsram för terminalen på Båramo, 
tilläggsavtal 2 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner investeringsaktivitet asfaltering 
inom tilläggsavtal 2 mellan Vaggeryds kommun och PGF-terminal AB  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat gjorda investeringar på 
kombiterminalen i Båramo utifrån driftoperatörens framlagda 
utvecklingsbehov. 
 
Inom tilläggsavtal 2 mellan Vaggeryds kommun och PGF-terminal AB är 
investeringsaktiviteter fiber och belysning, gate-funktion för tåg och lastbil, 
förbättrat skalskydd, kontors- och personalutrymme upptagna.  
 
PGF har presenterat ett nytt behov av utökade asfalterade lastytor,  
ca 11 000 m2. Ytorna ingår inom nuvarande arrendeområde och är hårdgjorda 
med bergmaterial. 
 
Den kommunala investeringen finansieras inom ramen för avsatta medel för 
utveckling av Båramo kombiterminal. Kvarvarande investeringsmedel för 
kombiterminalen uppgår till ca 9 000 tkr utifrån avsatta 20 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arrendeavtal 
Tilläggsavtal 2 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-19 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till tekniska kontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla tekniska kontorets förslag 
och finner det bifallet. 
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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: 

- Båramo, PGF, Återkoppling om arrendeavtalsförlängningsfråga-
tomträtt 
Beslut att samhällsutvecklaren arbetar vidare med ärendet utifrån dagens 
diskussion. 

- Båramo, förfrågan om nyttjanderätt inom staketet 
Vi säger nej till detta. 

- Båramo, se över befintlig nyttjanderätt inom staketet inför ett nytt 
upplägg 

- Förfrågan om optionsförlängning inom Fåglabäck/Båramo 
Götaström 
Arbetsutskottet godkänner en optionsförlängning på max 1 år. 

- Intressent, förfrågan om 5 000 m2 inom samma område mitt emot 
Håkans Fastighetsservice 

- Intressent, Götaströms industriområde, Älgen, köp 
Arealer skickade till intressent. 

- Köpeavtal ska upprättas för 4,7 hektar Stigamo logistik 
Kommer upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 
december. 

- Optionsavtal ska upprättas område 5, Stigamo 1+1 år pga utbyggnad 
Kommer upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 
december. 

- Ytterligare förfrågan om Stigamo 
Beslut att bjuda in intressenten för en diskussion. 

- Norr om travbanan, optionsavtal 
Två optionsavtal håller på att förberedas, pga detaljplanearbetet, båda 
områdena avser 20 000 m2 vardera. Kommer ev. upp för behandling på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december.  
 
 forts. 
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- Mountainbikeförfrågan söder om Skillingaryd 
4 km organiserad träning 2 ggr/vecka+tävling 
Beslut att upprätta ett nyttjanderättsavtal på 1 år. 

- Kaffegatan 
Väntar på att avtal undertecknas, så att resterande tomter kan släppas. 
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Information – Kvalitetsarbete styrmodell 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
2013 antogs visionen för Vaggeryds kommun som plats. Den togs fram 
tillsammans med politiker, företagare, föreningsmänniskor, elever, 
tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot 
att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av 
alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats. 
Till visionen finns en värdegrund kopplad och en metod med inspiration av 
lean, vilket ställer krav på ledningsfilosofi som lägger tyngdpunkten på att 
lära och förbättra – att minska slöserier och att skapa mer nytta och därmed 
bättre kvalitet för dem verksamheten är till för. 
Beslutet att införa ett internt kvalitetsarbete togs av kommunfullmäktige 
2013. 
 
Efter studiebesök hos andra kommuner samt en intern utvärdering av det 
interna kvalitetsarbetet våren 2017 framkom att det saknas en röd tråd och 
ett sammanhang i kopplingen mellan mål, medel och kvalitet och en plan för 
att implementera vision och värdegrund. 
 
Det utlovades ett sammanhang och en plan som presenteras vid dagens 
sammanträde. 
 
Vision 2020, här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma 
viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund: 
• Idéer blir till verklighet 
• Tanke och omtanke 
• Där alla har betydelse 

 
Kopplat till visionen finns vår externa marknadsföring och samverkan 
beskriven i en Marknadsplan framtagen tillsammans med Vaggeryds 
Näringslivsråd. Marknadsplanen lever i symbios med visionen. Här ger vi 
plats för att göra skillnad – leder oss i allt det vi gör och säger. 
Kopplat till visionen finns ett internt förhållningssätt beskrivet genom en 
värdeverkstad framtagen för att få inspiration och stöd i vardagen att arbeta 
med ständiga förbättringar. Målet är att vision och värdegrund är en naturlig 
del av vårt interna förhållningssätt och att alla medarbetare och ledare 
känner att de gör skillnad. 
 forts. 
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Idag finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
nämndernas prioriteringar av kommunfullmäktiges mål.  
 
Det finns också ett uppstartat tvärfunktionellt samarbete på verksamhetsnivå 
kring 5 olika målgrupper och områden som hämtar sitt ursprung i den 
regionala folkhälsoplanen och syftar till att se till målgruppens bästa över 
förvaltningsgränser. 
 
Det finns ingen koppling mellan det tvärfunktionella samarbetet och 
nämndernas mål. Medarbetarenkät visar på ett behov av tydligare 
målstyrning och förståelse för verksamhetens bidrag till de politiska målen. 
 
Förslaget till styrmodell innebär att 
1. Det tvärfunktionella samarbetet på verksamhetsnivå lyfts till strategiska 

utvecklingsområden för Vaggeryds kommun med syfte att efterfråga 
resultat. 

2. Det skapas en tydlig koppling och röd tråd hela vägen från vision och 
värdegrund, strategiska utvecklingsområden, kommunfullmäktiges mål, 
nämndmål, verksamhetsmål, delmål, aktiviteter och uppföljning i syfte 
att skapa en tydlighet i den politiska styrningen, och för att alla 
medarbetare skall veta vad de bidrar med för att göra skillnad.  

3. Mål, medel och kvalitet skall genomsyra hela styrningen i syfte att 
skapa en resultatnyfikenhet. 

 
En förutsättning för implementering av styrmodellen är att vision och 
värdegrund förankras, och att det görs inledningsvis med samtliga presidier 
och förvaltningschefer. 
 
Beslutsunderlag  
Översikt styrmodell 2017-09-12 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11 
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Samråd – Detaljplan för kv. Karlsborg 1-2, Vaggeryds 
tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ställer sig positiva till förslaget till detaljplan för kv. 
Karlsborg 1-2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryd-Skillingaryds bostad AB (VSBo) har inkommit med en skrivelse 
där man begär en planändring för Karlsborg 1 och 2. Detaljplanen anger två 
våningar och VSBo vill att planen ändras så att det blir möjligt att bygga 
fyra våningar. 
 
Miljö- och byggberedningen har föreslagit miljö- och byggnämnden besluta 
att upprätta detaljplan för ändring genom tillägg för Karlsborg 1 och 2 och 
skicka ut den på samråd. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-26 § 153 att upprätta detaljplan 
för ändring genom tillägg för Karlsborg 1 och 2 och skicka ut den på 
samråd. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28 § 40 att ny detaljplan 
upprättas, inte som tidigare beslut som angav ändring genom tillägg. 
 
Enligt Vaggeryd kommuns strategiska boendeutvecklingsprogram 2015-
2018, antagen av kommunfullmäktige 2016-05-30 § 052, finns 
tätortsutveckling som en strategi för tillväxt och attraktivitet i kommunen. 
Tillväxtmålet ställer krav på att det byggs nya bostäder främst i Vaggeryd 
och Skillingaryd. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Detaljplan för kv. Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort, Vaggeryds 
kommun 
Samrådshandling 
Plankarta 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 
Bullerutredning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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PWC Rådgivningsrapport, Översyn av 
kommunledningskontoret 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utifrån PWC:s 
rådgivningsrapport presentera en handlingsplan, samt förslag till en 
ändamålsenlig och effektiv organisation.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i november 2016 att ta fram en 
nulägesanalys av kommunledningskontorets funktion. Uppdraget gick till 
PWC efter upphandling, där konsulten Jörn Wahlroth ansvarat för 
genomförandet. Rapporten ska utgöra ett stöd för kommundirektören 
avseende utvecklingsområden och framtida organisation av kommun-
ledningskontoret. Uppdraget har genomförts genom intervjuer och 
dokumentstudier, och resulterat i rådgivningsrapporten ”Översyn av 
kommunledningskontoret”. 
 
I rapporten presenteras iakttagelser, identifierade behov av utveckling samt 
rekommendationer. Förvaltningen föreslår att en fördjupad analys görs av 
givna rekommendationer, med en bedömning av vad som redan är 
identifierat och påbörjat, vad som bör prioriteras, samt ställa 
rekommendationerna i relation till övrigt pågående utvecklingsarbete, såväl 
i den politiska organisationen som i förvaltningsorganisationen. Den 
fördjupade analysen bör resultera i en handlingsplan, samt förslag till en 
ändamålsenlig och effektiv organisation och presenteras för 
kommunstyrelsen senast 2017-12-31. 
  
Beslutsunderlag 
Rådgivningsrapport ”Översyn av kommunledningskontoret” 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-13 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Internkontrollplan 2017-2018 – kommunlednings-
kontorets verksamhet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internkontrollplan 2017-2018 för 
kommunledningskontorets verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 
för kommunledningskontorets verksamheter. Planen innehåller ett 
gemensamt kontrollområde för strukturerat arbetsmiljöarbete, åtgärder och 
uppföljning, samt ett antal enhetsspecifika kontrollområden. 
 
Förvaltningen har som ambition att internkontrollplanen ska vara ett levande 
dokument som revideras vid behov. För 2018 kan därför områden tillkomma 
om exempelvis avvikelser identifieras i arbetet med ständiga förbättringar. 
 
Tillkommande områden kommer vid aktualitet att kommuniceras med 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan 2017-2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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Intresseanmälan att få bli borgerlig vigselförrättare i 
Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå länsstyrelsen att godkänna Anna 
Munkstierna som borgerlig vigselförrättare i Vaggeryds kommun. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för borgerlig 
vigselförrättare i Vaggeryds kommun som bygger på kommunens etiska och 
demokratiska värderingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Intresseförfrågan om engagemang som vigselförrättare har inkommit från 
Anna Munkstierna. 
 
Det är kommunen som föreslår vigselförrättare till länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Intresseförfrågan från Anna Munkstierna 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-06, § 169 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Åsikter om inlämnad ansökan från nuvarande borgerliga vigselförrättare har 
lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott som delas ut på sammanträdet. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att lämna förslag 
till kommunstyrelsen att föreslå länsstyrelsen att godkänna Anna 
Munkstierna till borgerlig vigselförrättare i Vaggeryds kommun. Vidare 
enas arbetsutskottet om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för borgerlig vigselförrättare i Vaggeryds kommun som 
bygger på kommunens etiska och demokratiska värderingar. 
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Förlagsinsats hos Kreditgarantiföreningen Jönköpings 
län ek. förening omvandlas till bidrag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner att förlagsinsatsen omvandlas till bidrag under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ek. förening, KGF, har inkommit 
med en skrivelse där de önskar svar om kommunen går med på att 
förlagsinsatsen får omvandlas till ett bidrag. 
 
Idag är KGF en ekonomisk förening och har ett väl fungerande samarbete 
med Science Park. En utredning har visat på att stiftelseform skapar bättre 
förutsättningar för  ett mer utvecklingsorienterat arbete.. Denna stiftelse ska 
ha som ändamål att främja  näringsliv, forskning eller kompetensutveckling 
med inriktning mot entreprenörskap, innovation eller förnyelse.  
 
För ytterligare information och förslag på upplägg, se den bifogade inkomna 
skrivelsen med ”Framtidsfrågor för Kreditföreningen Jönköpings län ek. 
förening. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2017-07-15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet  
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna förslaget att 
förlagsinsatsen omvandlas till bidrag under förutsättning att övriga 
medlemskommuner fattar samma beslut. 
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Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge barn-  
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål  
för skolskjutsverksamheten. Mål som sedan ska fastställas av kommun-
fullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för 
skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör fastställas av kommun-
fullmäktige. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av tekniska utskottet och 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Tekniska utskottet har 2017-05-09, § 52 beslutat att inte lämna några 
synpunkter på motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-08-30, § 71 beslutat föreslå att 
motionen bifalls. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 028 
Remiss till tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden 2017-04-06 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09, § 52 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-30, § 71 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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Sammanträdesdagar 2018 och januari 2019 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till plan för 
sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2018 och januari 2019  
avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till plan för sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2018 och 
januari 2019 har upprättats avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till plan för sammanträdesdagar daterad 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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Förtjänsttecken 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst 
utdela förtjänsttecken till de uppräknade på bifogad förteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årets förtjänsttecken ska utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och 
förtroendevalda politiker som innehaft uppdrag i kommunen i 20 år. 
 
En redovisning av de som är kvalificerade för förtjänsttecken har upprättats. 
 
Det noteras att det kan komma till några ytterligare som är kvalificerade till 
förtjänsttecken. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anställda och förtroendevalda politiker kvalificerade för 
förtjänsttecken. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08 
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Samarbetsavtal resurser för basverksamhet Business 
Gnosjöregionen (BGR) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat samarbetsavtal för 
Business Gnosjöregionen (BGR). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samarbetsavtalet innebär att nedanstående resurser från och med 1 augusti 
2017 erbjuds, efter bästa förutsättning och möjlighet, till BGR för dess 
basverksamhets drift utan ersättningskrav, för det gemensamma intresset att 
öka konkurrenskraft för Gnosjöregionens näringsliv. Angiven 
beläggningsåtgång, är uppskattad och kan komma att variera.  
Samarbetsavtalet kan sägas upp av endera part med 1 månads uppsägnings-
tid. 

Resurser 
• Ekonomi och lönehantering (<20 h/mån) Gislaved 

Näringsliv AB, Leif Österlind 
• Kommunikation (<40 h/mån)  Värnamo 

Näringsliv AB, Ulf Annvik 
• Revisor (ca 50 h/år) Gnosjö 

kommun, Ingalill Ebbesson 
• Upphandlingsstöd (ca 50 h/år) Vaggeryd 

kommun, Tamara Modric 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2017-08-22, § 177 
Samarbetsavtal för BGR 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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PKS – Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- 
och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Primärkommunala samverkansorganets 
beslut enligt nedan: 

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

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

  forts. 
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Beslutsunderlag 
Region Jönköpings län, Missiv 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslut 
Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 
hemsjukvården, Uppdragsbeskrivning 2017-06-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
att anta Primärkommunala samverkansorganets beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Firmateckning för Vaggeryds Näringslivsråd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Vaggeryds kommun, precis som idag, ensam 
tecknar firma för Vaggeryds Näringslivsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds Näringslivsråd har uttryckt önskemål om att teckna firma i 
förening med Vaggeryds kommun, för åtaganden som rör Näringslivsrådets 
verksamhet. 
 
Vaggeryds Näringslivsråd som är ett kommanditbolag består av två delägare 
Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening 50% delägarskap och Vaggeryds 
Kommun 50 % delägarskap. Vaggeryds kommun är komplementär och 
tecknar ensam firman. Vaggeryds kommun har som komplementär det 
övergripande ekonomiska ansvaret för verksamheten. Vaggeryds 
Näringslivsråd har endast det ekonomiska ansvaret för de insatser som 
företagen bidrar med. Detta innebär att ekonomiska åtaganden och krav som 
överstiger företagens insatsnivå  i Näringslivsrådet KB är Vaggeryds 
kommuns åtagande. Kommunens ekonomiska åtagande kan tecknas av 
utsedda politiker eller anställda i kommunen vilket innebär att tillhör man 
inte dessa kategorier kan inte åtagande göras för kommunens räkning.        
 
Beslutsunderlag 
Vaggeryds Näringslivsråds önskemål om firmateckning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Återrapport – Kommunalförbundet Samverkan 
Återvinning och Miljö (SÅM) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
GGVV-kommunerna har bildat en gemensam avfallsorganisation. Formen 
för den gemensamma organisationen är ett kommunalförbund med namnet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). Syfte är bl.a. att kommunerna 
tillsammans ska kunna ge en ökad service till invånarna samtidigt som 
miljönyttan i avfallshanteringen ska öka. 
 
En återrapport ges vid dagens sammanträde om den nybildade 
verksamheten. 
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Information från kommundirektören 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 

- Information från presidiemöte med Vaggeryd-Skillingaryds  
Bostads AB 

- Information från presidiemöte med kultur- och fritidsnämnden 
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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 17:45, Frågor med 
anledning av principöverenskommelsen om en försäkringslösning i 
AGS-KL som ersätter AB § 28 mom. 9 

2. Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av att Trafikverket  
överklagat bygglov för skyltanordning på fastigheten  
Stödstorp 2:2, Vaggeryds kommun 

Vidare delges vid sammanträdet:  

- Förvaltningsrättens DOM 2017-06-28, Upphäva Arbetsmiljöverkets 
beslut om föreläggande med vite enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), 
Fågelforsskolan   

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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Solidarisk borgen samt regressavtal mellan 
medlemskommunerna för Kommunalförbundet 
Samverkan Miljö och Återvinning (SÅM) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

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

 
- borgensåtaganden enligt ovan ska undertecknas av kommunstyrelsens 

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

 
- anta regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

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

 
- ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna upprättat 

regressavtal (bilaga 1) 

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

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

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

 
Beslutsunderlag  
Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet SÅM 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
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