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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Framtida finansiering av Kommunal utveckling 
- Stämningsansökan mot Vaggeryds kommun gällande avgångsvederlag 
- Fiberanslutning på landsbygden 
- Förfrågan om intresse att förvärva del av fastigheten  

Vaggeryd Fåglabäck 2:2 
- Kommunal borgen för lån hos Swedbank AB – Vaggeryd-Skillingaryds 

Bostads AB (VSBO) 
- Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd, 

återremitterat ärende 
- Fastighetsaffär – Jonstorp 1 

Övriga frågor 
- Bäckaskog 14 m.fl. (intill ICA parkeringen) 
- Länets jämställdhetsarbete och ny jämställdhetsstrategi 
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Dialog med Vaggeryds ungdomsråd 
 
Vaggeryds ungdomsråd har till kommunstyrelsen lämnat in en del förslag 
från ungdomar i kommunen som de vill att kommunstyrelsen diskuterar och 
tycker till om. 

- Första förslaget är att det blir fler busshållplatser i kommunen, både i 
Vaggeryd och Skillingaryd. Dels för att det är långt att gå till stationen 
och att man inte ska känna sig ensam och rädd när man går till stationen 
på kvällen. Platserna som ungdomarna har som förslag är en station vid 
Marielundsområdet och Eksområdet i Skillingaryd och Västra strand 
och Södra Park i Vaggeryd.  

- De andra förslagen är från Fågelforsskolan. De har klagat på att 
ventilationen är dålig, att toaletterna är för små och dåliga. De vill ha 
flera cykelställ och att musiksalen inte ligger på en lämplig plats, 
eftersom att det stör andra klasser och elever som är i närliggande 
grupprum.  

 
Med anledning av detta har representanter från Vaggeryds ungdomsråd 
bjudits in till dagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott för 
en diskussion om hur dialogen mellan kommunstyrelsen och ungdomsrådet 
skulle kunna utvecklas och vad man har för tankar och idéer. 
 
En del av förslagen som lämnats får de svar på och en del får ledamöterna ta 
med sig för vidare behandling. 
 
Det man kommer fram till är att det ska bli ett par möten per år som 
kommunstyrelsens ordförande bjuder in till. Det är viktigt att ungdomsrådet 
får svara på remisser i ärenden där ungdomar berörs. Ungdomsrådet ska 
bjudas in till möten med Brottsförebyggande rådet. 
 
Ungdomsrådet lämnar en e-postadress som kan användas vid 
kommunikation med dem. 
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Information – Östra Strand 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att gå vidare enligt 
redovisat upplägg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30, § 055 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram och besluta om principerna för exploateringen av norra 
delen Östra Strand. 
 
Kommunstyrelsen gav 2016-11-09, § 191 kommunledningskontoret i 
uppdrag att utlysa en arkitekttävling i syfte att gestalta exploateringen av 
norra delen av Östra Strand, totalt 13 hektar. Gestaltningen ska även 
inkludera resterande del av Östra Strand ned till Badplatsvägen, enligt 
kommunfullmäktiges beslut.  
 
Samhällsutvecklare Tina Blomster och kanslichef Torbjörn Åkerblad 
redogör för tänkt upplägg för att gå vidare med exploateringen av området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, § 055 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09, § 191 
Redovisning av upplägg för att gå vidare med exploatering av Östra Strand,  
daterat 2017-06-13 
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Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får 

inom tilldelad ram hantera principerna och de praktiska lösningarna för 
utformningen barnomsorg på obekväma tider. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion  
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-04-26, § 39 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-16, § 114 att överlämna ärendet till 
budgetberedningen för att få fram ett underlag vad kostnaden skulle bli om 
man väljer att formera verksamheten med barnskötare som kommer hem till 
barnen och sover hos dem vid behov. 

Motionen har behandlats i budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2015-02-24 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-26, § 39 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16, § 114 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
barn- och utbildningsnämnden får inom tilldelad ram hantera principerna 
och de praktiska lösningarna för utformningen barnomsorg på obekväma 
tider. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är bifallen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Information – Upplägg för arbetet med att revidera 
miljöprogrammet – redovisning av vårens arbete samt 
planerat arbete hösten 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in den parlamentariska gruppen till 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september för att lyssna av gruppens 
arbete och diskutera hur vi ska arbeta vidare med materialet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett upplägg för hur arbetet med att revidera miljöprogrammet ska ske har 
tagits fram. Möte har skett med den parlamentariska gruppen. 
 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för planerat revideringsarbete under 
andra halvåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning  – Upplägg för arbetet med att revidera miljöprogrammet – 
redovisning av vårens arbete samt planerat arbete hösten 2017,  
daterat 2017-06-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar upplägget och enas om att bjuda in den 
parlamentariska gruppen till kommunstyrelsens sammanträde den 6 
september för att lyssna av gruppens arbete och diskutera hur vi ska arbeta 
vidare med materialet. 
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Yttrande över: 
En ny generation järnväg 
Åtgärdsvalstudier Jönköping-Malmö, Linköping-Borås 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar kommunledningskontorets förslag till 
yttrande till Trafikverket som sitt eget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket tar emot synpunkter på åtgärdsvalstudier gällande nya 
stambanor för höghastighetståg för sträckorna Jönköping-Malmö och 
Linköping-Borås. 
 
Sista datum för att lämna synpunkter är den 20 juni 2017. 
 
Arbetet med åtgärdsvalstudierna beräknas vara färdigt till årsskiftet 
2017/2018. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande till 
Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
PM, Yttrande, En ny generation järnväg, Åtgärdsvalstudier Jönköping-
Malmö, Linköping-Borås, 2017-05-31 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-31 
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Överförande av delegationsrätt för kommundirektör 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att Annika Hedvall har delegationsrätt för 
punkterna 1 – 21 i kommunstyrelsens delegationsordning 2015-09-09 som 
kommundirektör fr o m 2017-08-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsrätten för kommundirektör Bengt-Olof Magnusson enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning 2015-09-09 § 147 upphör i och med 
att han slutar anställningen som kommundirektör den 2017-06-30. 
Delegationsrätten ska beslutas att överföras till Annika Hedvall som ny 
kommundirektör fr o m 2017-08-01. Under juli månad innehar Torbjörn 
Åkerblad delegationsrätten som tf. kommundirektör. 
 
Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning 2015-09-09 § 147, 
kommundirektör 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-02 
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Attestordning för kommunstyrelsens budget 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att Annika Hedvall fr o m 2017-08-01 innehar 
attesträtten på Bengt-Olof Magnussons id enligt attestlista.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutad attestordning ska kommunstyrelsen medge attesträtt till 
berörda tjänstemän inom gällande verksamhetsbudget. Annika Hedvall som 
ny kommundirektör ska fr o m 2017-08-01 övertaga Bengt-Olof 
Magnussons attesträtt enligt attestlista. 
 
Beslutsunderlag 
Attestlista 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-02 
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Finansiering av Grannsamverkansskyltar – ansökan 
om kommunbidrag 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar önskemål om kommunbidrag à 
5000 kr /år under en tvåårsperiod enligt frågeställaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågeställaren som utgörs av Stöldskyddsföreningen, Nationell 
Grannsamverkan, Samverkan mot brott (SAMBO) påpekar att man nu ser 
en uppåtgående trend i etableringen av antalet Grannsamverkan i landets 
kommuner. 
 
Idag är det intressenterna i SAMBO som finansierar Grannsamverkans-
verksamheten i Sverige. Merparten av kostnaden om 2 miljoner kronor per 
år går till skyltar som sätts upp i aktuella områden. SAMBO menar att 
verksamheten nu är i behov av ett ekonomiskt tillskott och ber därför 
kommunerna att bidra med 5000 kr/år under en tvåårsperiod som stöd. 
 
Frågeställaren Räddningstjänsten (RTJ) deltar i kommunens lokala BRÅ 
och har i samarbete med polisen fått en mycket positiv bild av hur 
Grannsamverkansverksamheten fungerar och att den fungerar. RTJ ser 
dessutom en poäng med att stödja initiativ där allmänheten arbetar 
tillsammans för att öka trygghet och säkerhet. Att den här typen av 
samverkan förekommer bör uppmuntras och gärna utökas även till fler typer 
av bostadsområden enligt RTJ. 
 
Beslutsunderlag 
SSF Stöldskyddsföreningen, skrivelse maj 2017 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-05-31 
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Stödstorp 2:1 – Optionsavtal, ca 20 000 m² 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till optionsavtal för del av 
Stödstorp 2:1, ca 20 000 m².  
 
Sammanfattning av ärendet 
BK Åkeri i Forserum AB har varit i kontakt med kommunen och önskat 
köpa ca 10 000-20 000 m² av del av Stödstorp 2:1. Se översiktskarta. 
 
Då området håller på att detaljplaneläggas, upprättas ett optionsavtal, till 
dess att det är möjligt att lämna in en begäran om avstyckning. Den nya 
detaljplanen beräknas komma ut på samråd under sommaren/hösten 2017. 
 
Bolaget har sökt bygglov och ärendet kommer upp för beslut 27 juni.  
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i bilagt optionsavtal med karta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-05 
Optionsavtal med kartbilaga 
Översiktskarta 
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Beslut om samråd – Vindbruksplan för Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända arbetsmaterialet för vindbruksplan på 
samråd till den 20 augusti 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott pågår arbetet med att ta fram 
en vindbruksplan för Vaggeryds kommun. Syftet med planen är att visa 
inom vilka områden som det är olämpligt med vindkraft samt beskriva 
avstånd till andra verksamheter av olika slag, så kallade buffertzoner. 
 
Underlaget är ett arbetsdokument som inför beslut ska kompletteras med 
bland annat en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med att skicka 
vindbruksplanen på samråd trots att visst arbete återstår är att ge alla 
sommarboende och ägare av fritidshus en möjlighet att ge sina synpunkter. 
 
Samrådsförslaget visar sammantaget 32 + 22 ”potentiella vindområden” 
med en sammanlagd yta på närmre 11 000 ha. 
 
Efter samrådet är tanken att justera och minska antalet områden med hänsyn 
till bl.a. kommunens ställningstagande till inkomna synpunkter under 
samrådstiden. 
 
Redan nu inför samrådet har det visat sig att vissa av områdena bör 
justeras/strykas. Vilka, framgår dels i bilaga kartbild och dels i 
områdesbeskrivningarna sida 49. 
 
Samrådstiden föreslås till den 20 augusti 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Vindbruksplan Vaggeryds kommun, Tematiskt tillägg till Vaggeryds 
kommuns översiktsplan, Arbetsmaterial Samrådskoncept 
Kartunderlag med buffertzoner och områdesförklaringar 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-02 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Konsult Eva Djupfors föredrar samrådsmaterialet via Skype. 
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Remiss – Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 
2017-2022 för Jönköpings kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Vaggeryds kommun har tagit del av förslaget till Kommunalt Bostads-
försörjningsprogram 2017-2022 för Jönköpings kommun och vill påpeka att 
Vaggeryds kommuns egna ambitioner är att bygga 50 lägenheter per år. 
 
I övrigt har Vaggeryds kommun inget att erinra mot förslaget till 
Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022 för Jönköpings 
kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jönköpings kommun har genom tekniska nämnden översänt förslag till 
Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för åren 2017-2022 för yttrande.  
 
Programmet går att ladda ned från kommunens hemsida www.jonkoping.se 
genom att söka på KBFP eller bostadsförsörjningsprogram. 
 
Yttrandet ska vara Jönköpings kommun, tekniska nämnden tillhanda senast 
27 juni 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022,  
Jönköpings kommun 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören redogör förslaget och visar intressanta områden i 
planen.  
 

http://www.jonkoping.se/
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Diskussion kring gällande exploateringsavtal med 
Sandahlsbolagen avseende industriområde utmed 
E4:an norr om travbanan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att ha ett samtal med 
Sandahlsbolagen och se om vi kan komma överens om ett större 
markområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Sandahlsbolagen har framfört att de kan tänka sig att 
sälja området till kommunen tar kommundirektören upp ärendet för 
diskussion. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och beslutar att ge kommundirektören i 
uppdrag att ha ett samtal med Sandahlsbolagen och se om vi kan komma 
överens om ett större markområde. 
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Näringslivs- och utvecklingsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 

- Pågående rekrytering av ny fastighetschef 
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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 17:19, Överenskommelse 
om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare – PAN 16 – Prolongerad – med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:23, 
Feriejobb/sommarjobb 2017 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:24, Preliminära 
arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:25, Arbetsgivares 
skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige 

5. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:26, Överenskommelse 
om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för 
traineejobb T 

6. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:27, Ändringar i LAS 

7. Miljö- och byggnämndens beslut 2017-04-25, § 82, Princip- 
diskussion angående avloppslösningar för fritidsboende  

8. Remiss – Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder  
på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering;  
delges KSAU 

 forts.  
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9. AdvokatGruppen, kopia på stämningsansökan till   
Jönköpings tingsrätt om skadestånd 

Vidare delges: 
- Skrivelse till Trafikverkets Generaldirektör om Jönköpingsbanan och 

Yet i Nationell plan 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 
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Övriga frågor 
Bäckaskog 14 m.fl. (intill ICA parkeringen) 
Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan om hur det går med markköpet med 
intressenten. 

Torbjörn Åkerblad svarar att intressenten kommer att söka bygglov. 

Länets jämställdhetsarbete och ny jämställdhetsstrategi 
Kenth Williamsson (S) meddelar att Länsstyrelsen har fått ett uppdrag av 
regeringen att ta fram strategier för jämställdhetsintegrering, som ska 
redovisas i slutat av året. Josefin Andersson på Länsstyrelsen kommer under 
året att arbeta med att revidera den nuvarande strategin. Därför vill hon 
träffa länets kommuner för att samla in kunskap om vad som görs, vad som 
behöver göras och vilket stöd som behövs. Personer som berörs är 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommundirektören och 
personalchefen.  
Beslutas att försöka hitta en lämplig tid efter semestern. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Framtida finansiering av Kommunal utveckling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Vaggeryds kommun godkänner en finansiering av stab och ledning för

Kommunal utveckling (medlemsavgift) med totalt 3,5 miljoner kronor
per år från och med 2018

2. Vaggeryds kommun godkänner finansiering av FoUrum social välfärd
och hälso- och sjukvård enligt tidigare utsänt förslag

3. Ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft

4. Finansiering om 2,6 miljoner kronor för stab och ledning för
Kommunal utveckling finansieras genom en årlig kostnadsfördelning på
de projekt som samordnas av Kommunal utveckling

5. Personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod

6. Följande beslut som PKS tog 2017-04-06 kvarstår; att genomföra en
utvärdering av vilka effekter som uppnås genom Kommunal utveckling
vad avser forskning, utveckling samt övriga mervärden för de enskilda
kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal
utveckling bidrar till förbättrad samverkan mellan länets kommuner.
Utvärderingen ska genomföras på ett sådant sätt att den tillsammans
med tidigare gjord utvärdering bidrar till att beskriva förändringen över
tid.

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbidragen för social välfärd och hälso- och sjukvård, som sedan 2010 
förvaltats på Kommunal utveckling, är i princip slut från och med 2018. Det 
finns i dagsläget inget som indikerar att man kan söka de medel som vi 
tidigare har haft möjlighet att göra. Från nationell nivå hänvisas bland annat 
till de välfärdsmiljarder som erhållits av landets kommuner. Tidigare 
stadsbidrag inom social välfärd och hälso- och sjukvård har även till vissa 
delar finansierat stab och ledning på Kommunal utveckling. Stab och 
ledning administrerar helheten (4,65 årsarbetare) och föreslås från 2018 helt 
finansieras av våra medlemsavgifter.  

forts. 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 § 139 2017/161 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Socialcheferna har ställt sig bakom den grundbemanning som finns 
redovisad för FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård från 2018, 
under förutsättning av att vi inte erhåller några andra finansierings-
möjligheter än de som länskommunerna kommer att stå för. Kommunal 
utveckling kommer även i fortsättningen att söka externa medel och om vi 
erhåller medel finns förutsättningar att minska den kommunala 
finansieringen av verksamheten.  

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-05-11 att godkänna en 
finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling (medlemsavgift) 
med totalt 3,5 miljoner kronor per år från och med 2018, att godkänna 
finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård enligt 
tidigare utsänt förslag, att ovanstående kostnader fördelas på länets 
kommuner enligt skattekraft, att en finansiering om 2,6 miljoner kronor för 
stab och ledning för Kommunal utveckling finansieras genom en årlig 
kostnadsfördelning på de projekt som samordnas av Kommunal utveckling, 
att personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod, att 
följande beslut som PKS tog 2017-04-06 kvarstår; att genomföra en 
utvärdering av vilka effekter som uppnås genom Kommunal utveckling vad 
avser forskning, utveckling samt övriga mervärden för de enskilda 
kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal utveckling 
bidrar till förbättrad samverkan mellan länets kommuner. Utvärderingen ska 
genomföras på ett sådant sätt att den tillsammans med tidigare gjord 
utvärdering bidrar till att beskriva förändringen över tid samt att 
rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård samt 
presidiet för PKS förslag avseende framtida finansiering av stab och ledning 
för Kommunal utveckling 
Region Jönköpings län, Missiv 2017-05-11 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Stämningsansökan mot Vaggeryds kommun gällande 
avgångsvederlag 

Arbetsutskottets beslut 
Vaggeryds kommun tillmötesgår kravet att utge ekonomiskt skadestånd för 
ej utbetald lön med 110 800 kr jämte ränta. 

Protokollsanteckning 
Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C) och Maritha Bengtsson (KD) får en 
anteckning till protokollet enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
AdvokatGruppen genom advokat Marcus Johansson har för Cathrine 
Palmkrantz räkning stämt Vaggeryds kommun för 2 månaders för kort 
uppsägningstid.  

Kommundirektör Bengt-Olof Magnusson delger bakgrunden till upprättat 
brev till näringslivsrådet skriftligt eftersom han och dåvarande 
kommunstyrelsens ordförande Allan Ragnarsson är angivna som muntlig 
bevisföring. 

Beslutsunderlag 
Stämningsansökan 24 maj 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att Vaggeryds kommun tillmötesgår kravet att 
utge ekonomiskt skadestånd för ej utbetald lön med 110 800 kr jämte ränta. 

Ordförande Gert Jonsson (M) biträder Ulf Abrahamssons förslag, men 
meddelar att han, Ulf Abrahamsson (C) och Maritha Bengtsson (KD) vill ha 
med en protokollsanteckning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ulf Abrahamssons förslag 
och finner det bifallet. 



2017-06-13 

Protokollsanteckning till KSAU 2017-06-13, § 140 

Undertecknade KSAU ledamöter vill till protokollet göra följande anteckning. 

En viktig princip är att alla anställda i vår kommun behandlas lika. Är det en 
verksamhetsövergång av anställd inom kommunen eller kommunen och kommunens bolag 
behövs det inget särskilt skrivet avtal utan detta regleras i gällande lagstiftning. 

I detta personalärende var det ej en verksamhetsövergång som berättigar att man tar med sig 
anställningstiden. 

Man ska enligt vår mening, så långt det är möjligt undvika särskilda upprättade avtal skrivna 
mellan kommun och enskilda arbetstagare som inte följer normal praxis. 

Skulle det så behövas om synnerligare enskilda skäl är påkallade bör avtalsförslaget granskas 
av personalavdelning som besitter sak kompetens i frågan och prövas i 
förhandlingsdelegationen eller KSAU innan särskilt avtal överlämnas till arbetstagare för 
påskrift. 

Så har ej skett i detta personalärende vilket vi anser vara felaktig hantering av tidigare 
Kommunstyrelseordförande och Kommundirektör.  

Gert Jonsson (m)   Ulf Abrahamsson (c )  Maritha Bengtsson (kd) 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Fiberanslutning på landsbygden 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner nedanstående förslag.

2. Förslaget bekräftas av kommunstyrelsen i augusti.

Sammanfattning av ärendet 
Vid möte den 8 juni med representanter för fiberföreningarna diskuterades 
hur kommunens anslutningar för fastigheter som i nuläget inte går med i 
fiberföreningarna kan se ut. Fiberföreningarna vill inte att alternativet 
anslutning vid tomtgräns finns med eftersom uppfattningen är att det inte är 
möjligt att få statsbidrag för dessa fastigheter. Om tomtgränsalternativet inte 
tas med som erbjudande så finns det fyra alternativ som skulle informeras 
om till de fastighetsägare som ännu inte anmält sig. 

1. Anslutning till fiberföreningen och fastighetsägaren ombesörjer
grävning på egen tomt. Kostnad 20 000 kr.

2. Kommunen ansluter fastigheten till fiberföreningen men
fastighetsägaren gräver på egen tomt. Framtida anslutningskostnad
30 000 kr. Tillkommer indexuppräkning.

3. Kommunen ansluter fastigheten till fiberföreningen och
fastighetsägaren godkänner att föreningen gräver på den egna tomten.
Framtida anslutningskostnad 30 000 kr samt 10 000 kr för grävning på
den egna tomten. Tillkommer indexuppräkning.

4. Fastigheten förberedes inte för anslutning till fiber. Kostnaden för
framtida anslutning får offereras av respektive fiberförening.

Kommunen ersätter fiberföreningarna med en genomsnittlig  självkostnad 
för grävning på tomtmark och anslutningsavgiften.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-13 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar ärendet. 
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Förfrågan om intresse att förvärva del av fastigheten 
Vaggeryd Fåglabäck 2:2 
 
Arbetsutskottets beslut 
Vaggeryds kommun tackar för förfrågan, men avstår från att förvärva 
markområdet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förfrågan om kommunen är intresserad av att förvärva  
del av fastigheten Vaggeryd Fåglabäck 2:2, Skillingaryd, ca 10 ha.  
Tänkt köpeskilling är 2,5 miljoner kronor. 
 
Kommundirektören föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan daterad 2017-06-07 
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Kommunal borgen för lån hos Swedbank AB – 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO)  
Ref nr 417-001-0369611 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO) för lån till ett 
belopp om 30 Mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader hos Swedbank 
AB med referensnummer 417-001-0369611. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO) anhåller om att erhålla 
kommunal borgen för lån om 30 Mkr hos Swedbank AB med 
referensnummer 417-001-0369611. 
 
Beslutsunderlag 
Borgensbilaga 
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Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet hanteras av kommunfullmäktiges presidium och kommer att 
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Stiftelsen 
Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2016. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för att få en rättvis bild av vad 
man gör och för att få frågor besvarade av stiftelsens representant. 
 
Vaggeryds kommun har fått meddelande om att styrelsen för Stiftelsen 
Regementsheden har lämnat in årsredovisningen för 2016 utan att ha fått 
ansvarsfrihet beviljad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 076 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och konstaterar att ärendet ska hanteras  
av kommunfullmäktiges presidium och att det kommer upp för behandling 
på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. 
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Fastighetsaffär – Jonstorp 1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner att ett gåvobrev upprättas utifrån köpekontraktet 
från 1962. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med aktuell byggnation på fastigheten Jonstorp 1 har en oklarhet 
kring lagfarten uppstått. Inskrivningshandlingar som visar att kommunen 
sålt fastigheten på 50-talet har inte kunnat tas fram tidigare. Men nu har 
kommunledningskontoret fått ta del av ett köpekontrakt som visar att tomten 
sålts av Vaggeryds köping 1962. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 091 
E-post från fastighetsmäklaren 
Köpekontrakt från 1962 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar ärendet och föreslår att arbetsutskottet 
godkänner att ett gåvobrev upprättas utifrån köpekontraktet från 1962. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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