
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 1(59) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 januari 2018  
kl. 08:30 – 19:55, Sammanträdet ajourneras mellan 18:50-19:00 
Sammanträdet börjar med två företagsbesök kl. 08:30-12:00, Kinnarps och Mastec 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Thomas Axelsson (KD) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S), §§ 001-021 
Tommy Ottosson (S), tjg. ersättare för Kenneth Åberg (S), §§ 022-034 
Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (-), §§ 001-021 
Klas Gustafsson (V), tjg. ersättare för Lennart Karlsson (V), §§ 022-034 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten 
 Tina Blomster, samhällsutvecklare, § 005 
 Yvonne Frank Ljungberg, socialförvaltningen, § 002 
 Eva Rosenkvist, socialförvaltningen, § 002 
 Hanna Grönlund, planarkitekt, § 004 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 006-008 
 Christer Holmgren (M), ej tjg ersättare, §§ 001-021 
 Pelle Philip (C), ej tjg. ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare, §§ 001-021 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare §§ 001-021 
 Klas Gustafsson (V), ej tjg. ersättare, §§ 001-021 

Utses att justera Kristin Stark (MP) Paragrafer 001-034 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 16 januari 2018 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Kristin Stark 
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 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2018-01-10 Paragrafer 001-034 

 Anslaget sätts upp 2018-01-17 Anslaget tas ner 2018-02-08 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-01-10 

Ärende § 011 Ärende § 022 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 
Allan Ragnarsson 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 1 
Thomas Axelsson 1  1 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1  1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark 1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1 1 
Roger Ödebrink  1 1 
Kenneth Åberg  1 
Annelie Borgström  1 1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 
Tommy Ottosson 1 
Ulrika Åberg-Juul 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-)  1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson  1 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1  1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 8  5 9  4 
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Sammanträdesdatum:   Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 § 001 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Utgående ärende: 

28. Köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i Skillingaryd

Tillkommande ärenden: 

- Övriga frågor 
Långa sammanträden och många extra möten 
Heltidstjänster 
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Socialnämnden – Återrapportering av uppdrag 
gällande kostutredningen, organisation, bemanning 
och ekonomiska konsekvenser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens återrapportering. 
 
2. Socialnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förtydligande om 

vilka effekterna blir genom den nya organisationen jämfört med den 
gamla organisationen, organisatoriskt och ekonomiskt. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-11-09 §201 socialnämndens 
återrapportering gällande kostutredningen för vidare beskrivning av 
organisation, bemanning, och ekonomiska konsekvenser utifrån ett 
helhetsperspektiv. En sådan beskrivning är genomförd i socialförvaltningens 
utredning daterad 2017-09-27, och godkändes av socialnämnden  
2017-10-26. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2017-10-26 
Socialförvaltningens utredning 2017-09-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-27 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 268 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Yvonne Frank Ljungberg och Eva Rosenkvist från socialförvaltningen 
redovisar socialnämndens återrapportering. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor. 
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Turistrapport 2017, med förslag på inriktning för 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets redovisning 

för 2017 och förslaget på inriktning och prioriteringar för 2018 med 
undantag av turistbyråns placering. 

 
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott den  

14 februari att fatta beslut om turistbyråns placering. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontoret har sammanställt arbete och insatser för 
turistsäsongen 2017 och ger förslag på inriktning och prioriteringar för 
2018. 
 
Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
(2017-01-25 § 009) att se över hur turistinformation kan bedrivas i 
framtiden i enlighet med Smålands turisms verksamhetsplan. Detta med 
bakgrund av att digitaliseringen av information och marknadsföring 
gentemot turister och besökare påverkar hur vi bör prioritera och arbeta på 
bästa sätt utifrån de resurser och möjligheter som finns. 
 
I rapporten belyses kortfattat några delar som ligger till grund för de 
strategiska val och prioriteringar och för ett resonemang om hur Vaggeryds 
kommun kan förhålla sig och prioritera det fortsatta arbetet. Efter dialog 
med lokala aktörer och i utvärderingen tillsammans med turistvärdarna står 
det klart att det finns ett högt värde i att ha en turistbyrå som kan ta emot 
besökare och ge tips och råd. 
 
Förslaget är att söka samverkan med andra verksamheter för att skapa en 
trygg mötesplats för utökad service i teaterfoajén där även turistbyrån 
inordnas och bidrar till öppethållande under sommarmånaderna och 
förbättrad service övrig del av året - beskrivs även i separat ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Översyn av arbetet med turistinformation i Vaggeryds kommun med 
turismrapport för 2017 
Antal besökare i turistbyrån samt externa aktiviteter 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 253 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående och enas om att godkänna 
kommunledningskontorets redovisning för 2017 och förslaget på inriktning 
och prioriteringar för 2018 med undantag av turistbyråns placering. 
 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott den  
14 februari att fatta beslut om turistbyråns placering. 
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Aktualitetsprövning Översiktsplan 2012 Vaggeryds 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Vaggeryds kommuns översiktsplan, antagen 2012, är aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara 
vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och 
bebyggelseutveckling.  

- En handlingsplan upprättas som ser över vilka delar av Översiktsplanen 
som ska ersättas. 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förutsättningar för 
en fördjupad översiktsplan/policy för område 7 skjutfältet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens 
aktualitet. Det är fullmäktige som fattar beslut om översiktsplanen. Eftersom 
Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs i oktober 2012 (Laga Kraft 2014) 
ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet under 
innevarande mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Underlag till aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 237 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Åberg (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Östra Strand – Val av alternativ som ska 
vidareutvecklas 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger uppdrag om vidareutveckling av Östra Strand av 
alternativet:  
Att bo med skogen. Förslaget ska utvecklas ytterligare vad gäller 
gestaltningen av området mellan Östra Strand och Vaggeryds tätort, så att 
en sammankoppling mellan områdena blir tydliggjord. 
 
Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har påbörjat arbete med att omvandla området inom 
Östra Strand till bostadsområde. 
 
Tre upphandlade konsulter har fått ta fram inledande skisser på området 
under hösten 2017. Dessa tre alternativ har varit tillgängliga i kommunens 
dialogverktyg under okt-nov, för att alla ska ha haft möjlighet att inkomma 
med reflektioner och synpunkter på de tre alternativen. 
 
Inkomna synpunkter och resultatet av responsen från dialogverktyget finns i 
separata bilagor. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till att ge uppdrag om vidareutveckling 
av Östra Strand av alternativen: Att bo med skogen, Blixtlåset eller Ryd i 
skogen. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning Ksau 6 dec 
Textsammanställning 
Sammanställning 
Naturskyddsföreningens synpunkter 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-21 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD), Lennart Karlsson (-), Ulf Abrahamsson (C), 
Kenth Williamsson (S), Annelie Borgström (S), Thomas Axelsson (KD) och 
Kristin Stark (MP) föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag om 
vidareutveckling av Östra Strand enligt alternativet; Att bo med skogen. 
Förslaget ska utvecklas ytterligare vad gäller gestaltningen av området 
mellan Östra Strand och Vaggeryds tätort, så att en sammankoppling mellan 
områdena blir tydliggjord. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag om 
vidareutveckling av Östra Strand enligt alternativet; Blixtlåset med obruten 
strandlinje. 
 
Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag om 
vidareutveckling av Östra Strand enligt alternativet; Blixtlåset. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, Maritha 
Bengtssons m.fl. förslag, Jan-Olof Svedbergs förslag och Jerry Karlssons 
förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Maritha Bengtssons m.fl. förslag. 
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Kommunstyrelsens mål 2018, nuläge och målvärden 
2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till målvärden 2018 för 
kommunstyrelsens mål 2018 enligt nedan: 
 
Fysisk planering 2018: 
 50 bostäder (slutbesked) Blandad upplåtelseform 
 6 lagakraftvunna detaljplaner 2018 (5 för bostäder, 1 för industri) 
 5 beslut kring uppstart + ändring detaljplaner. (Motsvarar pågående 

utredningar) 
 1/3 fler detaljplaner uppstartas än behovet (Motsvarar pågående 

idag) 
Miljö 2018: 
 45% miljöklassade bilar och 30 % fossilfria 
 75 % av viktiga sammankomster för omvärldsbevakning 
 18 poäng av 35 möjliga i ranking Aktuell hållbarhet 

Service och tillgänglighet 
 2019 Servicemätning bemötande: 99% upplever gott bemötande 
 2019: Servicemätning tillgänglighet: 90% telefon svar inom 60 sek, 

90% e-post svar inom 2 dgr 
 Ärendeprocessen kvalitetssäkerhet, egen bedömning 2018: 5p av 

10p 
 
Följande utgår och hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars: 
Arbetsmarknad och integration 
 Bibehållet värde för långtidsarbetslöshet 
 20 personer ska byta försörjningsstöd mot lön 2018 

 
 
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.  
 
 forts. 
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Målen för 2018 har som utgångspunkt att det är sista året på mandat-
perioden och därmed blir mätningen av måluppfyllelsen 2018 satt i relation 
till de nämndmål som gällt för 2016 och 2017.  
 
Som mål nr. 27 finns även kommunstyrelsens mål för integration. 
Ytterligare ca 26 mål är definierade i SPB18-20 som varje nämnd skall 
förhålla sig till relaterat till finansiella mål, arbetsgivarmål och uppfyllelse 
av kommunfullmäktiges mål etc. 
Drygt 90 Mått/metoder för måluppfyllelse finns definierade för uppfyllelse 
av kommunstyrelsens mål varav ca 40 är mätbara målvärden i dagsläget, 
resten utgår från om en aktivitet genomförs eller ej. 
Av dessa 40 definierade mätbara målvärden presenteras drygt hälften den 
10/1 med ett nuläge (där ett sådant är klart) och ett förslag till målvärde 
2018. Resterande presenteras den 7/3 för att lämna utrymme för dialog, och 
det gäller målvärden för interna processer (personal, budget och kvalitet.) 
Om det finns tidsutrymme 10/1, 7/3 hanteras även nuläge och förslag till 
målvärden direkt kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål i 
samband med varje ämne, i annat fall hanteras detta senare under året. 
Förslag till långsiktiga målvärden presenteras i materialet, men skall 
bearbetas mer inför 2019 
 
Nuläge, samt förslag till målvärden 2018, se separat underlag. 
 
Beslutsunderlag 
KS Mål 2018 arbetsmaterial 20180110 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
Underlag till diskussion om målen kring sociala företag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-03 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg går igenom förslagen 
till målvärden 2018. 
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Kommunkompassen 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i Kommunkompassen våren 2018. 
 
Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet av analys från kvalitetsundersökningar visar på ett behov av 
utveckling kring styrning med medborgarnytta och helhetssyn i fokus. 
PWC’s översyn av kommunledningskontoret bekräftar det behovet. Ett 
genomförande av Kommunkompassen 2018 stämmer väl överens med ett 
naturligt nästa steg för att med SKLs hjälp se möjliga prioriteringar i 
framtida utvecklingsarbete. 
 
Kvalitetsundersökningar med medborgarnytta i fokus 
Sedan 2006 har Vaggeryds kommun genomfört olika typer av 
kvalitetsundersökningar med möjlighet till nationell jämförelse: SCB 
Medborgarundersökning genomförs sedan 2006, medarbetarenkät 
genomförs sedan 2012, följt av 2015 och 2017, extern servicemätning har 
gjorts 2013, 2015, 2017 och redovisas inom ramen för KKiK, KKiK 
Kommunens kvalitet i korthet har genomförts 2015, 2016, 2017. Förutom 
ovanstående som beställs av kommunen, görs en rad andra 
kvalitetsmätningar nationellt, framför allt SKL Öppna jämförelser. Det finns 
dessutom en rad rankingar med invånarfokus kommunen inte styr över, men 
följer, samt ett begynnande antal egna undersökningar i olika verksamheter 
som involverar den specifika användaren/ brukaren/ kunden/ eleven. 
 
Vaggeryds kommun har succesivt ökat sitt medborgarfokus i arbetet med 
kvalitet, och har nu kunnat börja jämföra kvalitetsresultat över tid med 
konklusionen att medborgarfokus i sig ställer krav på en tydlig styrning och 
uppföljning med helhetsperspektiv, där även medborgardialog behöver 
stärkas på ett strategiskt sätt. Här finns både ett uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell, samt ett uppdrag kring medborgarcafé. 
För att kunna hitta rätt utgångspunkt för medborgarfokus och 
ändamålsenlighet i styrningen har många kommuner genomfört 
Kommunkompassen.  
 
 forts. 
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Översyn bekräftar behov av utveckling kring medborgarnytta 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-15, § 209 att ta fram en 
nulägesrapport för att beskriva kommunledningskontorets ledningsfunktion 
och det ledningsstöd som övriga förvaltningar i dag får från 
kommunledningskontoret, vilket utmynnat i en Rådgivningsrapport. 
Rapporten presenterades på kommunstyrelsen av Jörn Wahlroth, PwC den  
9 sep 2017 § 156. Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för fortsatt arbete, som presenteras för kommunstyrelsen i 
februari.   
Flera delar av PWC-rapporten Översyn av Kommunledningskontoret visar 
behovet av fortsatt utveckling av ansvar, roller, helhetssyn, styrdokument 
och medborgarnytta, vilket genomförandet av Kommunkompassen kan 
bidra med. 
 
Kommunkompassen 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till 
kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett 
medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört 
170 utvärderingar i olika kommuner. Områden som belyses: 

• Offentlighet och demokrati 
• Tillgänglighet och brukarorientering 
• Politisk styrning och kontroll 
• Ledarskap, ansvar och delegation 
• Resultat och effektivitet 
• Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 
• Verksamhetsutveckling 
• Kommunen som samhällsbyggare 

 
Verktyget utvärderar ”vad och hur” hela kommunen gör för att:  
Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet, utveckla styr- och 
uppföljningssystem, utveckla effektiva verksamheter som producerar 
tjänster med hög kvalitet, skapa goda arbetsplatser och delaktiga 
medarbetare, •skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande 
i hela den geografiska kommunen. 
 
 
 forts. 
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Kommunkompassen kostar 85.000 kr samt interna resurser i form av att 
skriftligt material skall tillhandahållas SKL, fr.a. kommunövergripande 
styrpolicies, vilket skickas till SKL senast två veckor innan. Två dagar 
intervjuer bokas in med kommunledning, politisk ledning och fackliga 
organisationer samt representativa resultatenhetschefer. Skriftlig rapport 
levereras ca 1,5 månader efter, och muntlig genomgång kan bokas vid 
behov.  
 
Vad Kommunkompassen kan leda till 
Kommunens ledningsgrupp deltog 2017 på Kvalitetsmässan 2017 i 
Göteborg, och där presenterades bl.a. norska och svenska kommuners egna 
beskrivning av nyttan de upplevt av att genomföra Kommunkompassen. 
Helsingborgs kommun, vinnaren av utmärkelsen Årets kvalitetskommun 
2017, har genomfört Kommunkompassen flera gånger och använder det 
som en plattform för dialog vad som behövs för att ständigt bli bättre. 
Struktur och kultur, mod i det politiska ledarskapet och att alla chefer 
känner ansvar för sina verksamheter med fokus på mål och resultat, är några 
av de vinster man beskriver. Ökat koncerntänk, prestigelöshet utifrån den 
egna organisationen/ verksamheten och se till helheten, förebilder, arbeta 
smart och bra med effektiviseringar är några ytterligare exempel. 
 
Ett exempel från en norsk kommun visade på likheter med Vaggeryds 
kommun, där man stod inför en expansiv utveckling med ansträngd budget, 
samtidigt som det fanns en önskan om att vara bäst. Det fanns behov av 
strukturerade prioriteringar med utmaningar inom rekrytering, 
kompetensförsörjning och attraktivitet. Kommunkompassen hjälpte där till 
med att prioritera, skapa helhetstänk, få färre styrdokument, väva in mål, 
medel o kvalitet i budgetprocessen, tydligt medborgarfokus samt att få fram 
transparens kring resultat på bl.a. webben. 
 
Kommunkompassen tidsalternativ 
Det finns två alternativ till genomförande av Kommunkompassen: 
a) Vår 2018 (Prel. Datum 20-21 mars 2018) med ev. uppföljning vår 2020 
b) Vår/Höst 2019, med ev. uppföljning vår 2020 
 
Rekommendation är alternativ a) Vår 2018, då den ger utrymme för  
att få ett välbehövligt gott betyg på det utvecklingsarbete som redan pågår, 
samt få en hjälp att identifiera vad som behöver prioriteras att utveckla med 
fokus på nytta för medborgaren. 
Detta alternativ ger också en möjlighet att delta som Årets 
Kvalitetskommun 2019 eller 2021. 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Utvärdering Internt kvalitetsarbete KS 2017-05-10 § 082 
PWC rapport presenterad KS 2017-09-06 § 156 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-20 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 265 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall informerar om hur verktyget 
kommunkompassen fungerar och visar exempel på hur en rapport ser ut. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C), Kenth Williamsson (S), Thomas Axelsson (KD) och 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag.  
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår förslaget att 
delta i kommunkompassen våren 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Information internt kvalitetsarbete ny värdeverkstad 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett arbete inleddes i början av 2012 med att låta vision och värdegrund få 
utgöra plattform för såväl kommunens kvalitetsarbete som en gemensam 
marknadsplan för kommunen och näringslivet med hjälp av en demokratisk 
och öppen arbetsprocess. Det har gått 4 år sedan kommunfullmäktige antog 
ett beslut om att införa ett kvalitetsarbete och den 10 maj 2017 
återrapporterades vad beslutet resulterat i hittills, baserat på en utvärdering 
bestående av intervjuer med förvaltningschefer samt enhetschefer på 
kommunledningskontoret. 

De politiska uppdragen utformades redan 2009 och 2010 kring framtagande 
av vision, 2012 för framtagande av värdegrund, 2011 kring att ta fram en 
marknadsplan (Samtliga godkända genom beslut 2013), samt 2012 ett 
uppdrag om förvaltningsövergripande samordning av verksamheterna som 
främjar den totala kommunnyttan (kvalitetsarbete för samtliga styrelser och 
nämnder) – där ett förslag till genomförande godkändes 2013. 
För det sistnämnda genomfördes en utvärdering under våren 2017 där en 
summering presenterades från intervjuer gjorda med förvaltningschefer och 
nyckelpersoner inom 7 förvaltningar, 1 bolag samt med majoriteten av 
kommunledningskontorets enhetschefer. 
 
Slutsatserna från utvärderingen som presenterades för KF 29 maj 2017 
visade kort att: 

• En kommunövergripande koppling mellan struktur och kultur i 
kvalitetsarbetet kan öka mervärdet och skapa tydlighet. Det saknas 
bl.a. en röd tråd mellan systematiskt arbetsmiljöarbete, 
internkontrollplaner och internt kvalitetsarbete med inspiration av 
lean.* 

• De olika perspektiven underifrån (har bearbetats genom lean 
perspektivet) och ovanifrån (bl.a. ledarutvecklingsprogrammet) 
behöver kopplas samman så att de stödjer varandra på bästa sätt 
genom medarbetarskap och ledarskap. Perspektiven har behov av en 
berättelse att kommunicera på ett bra sätt. 

• Det finns behov av ett förtydligande hur kvalitetsarbetet som metod 
ingår i ett sammanhang, syftet och hur det fungerar.  

 forts. 
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• Det finns gott om lärdomar att dela över verksamhetsgränser - Det 
som en verksamhet stött på problem kring kan en annan ha hittat en 
lösning på. Verksamheterna har byggt upp en stor kunskapsbank i 
arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar  

• Kvalitet behöver föras in i årshjulet på ett tydligt sätt 
 
Sedan dess har det varit fokus på att få in såväl det interna kvalitetsarbetet 
(baserat på en värdeverkstad) som den externa kommunikationen (baserat på 
marknadsplanen) i ett sammanhang, som en del av en framtida styrmodell 
för Vaggeryds kommun (Uppdrag i SPB 2018) där resultat mäts och 
visualiseras (baserat på en mätverkstad som samlar kvalitetsmått) 

Den externa kommunikationen förverkligas naturligt genom 
marknadsplanen, vilken reviderades våren 2017, och det interna 
kvalitetsarbetet förverkligas genom en ny, reviderad värdeverkstad 
färdigställd tidig höst 2017. 

Den nya värdeverkstaden har nu samma grafiska profil som 
marknadsplanen, och är baserad på nio grundstenar i det interna arbetet med 
kvalitet. Den är utformad som en spelplan och skall vara ett stöd i arbetet.  

Målet med värdeverkstaden är att vision och värdegrund blir en naturlig del 
av vårt interna förhållningssätt och att alla medarbetare och ledare känner att 
de gör skillnad. Kvalitetsarbetet skall leda till en ökad nytta, kvalitet och 
lärande i våra verksamheter och ge en resultatnyfiken organisation. 

Plan för utrullning beställd av kommunens ledningsgrupp 19 juni 2017, 
uppdaterad 9 oktober. 

Alla medarbetare skall ha fått genomföra en första dialog kring 
värdeverkstaden under 2018-2019. Syfte: Få en gemensam förståelse för 
grunderna i vårt interna arbete med kvalitet, skapa gemensam bild i teamet 
samt identifiera vilka delar i det arbetet som är i behov av utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering internt kvalitetsarbete KS 2017-05-10 § 082 
Information internt kvalitetsarbete ny värdeverkstad  
KSAU 6 december 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-28 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 266 
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Utveckling Vaggeryds centrum – etapp 4  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående skiss som underlag för 
ombyggnation av torget i Vaggeryd. 
 
 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. Dialogmöten har bland 
annat förts med fastighetsägare och handlare i juni och september 2015. 
Information om projekten har bland annat publicerats på kommunens 
webbplats i god tid innan arbetena påbörjades. Dessutom har de 
fastighetsägare som varit direkt berörda av ombyggnationerna informerats 
kontinuerligt. 
 
 
 forts. 
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Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 
2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i och 
parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes under 
hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan genomförs under 
oktober 2017.  
 
Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 
informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska utskottet om 
det fortsatta arbetet för utveckling av torget i Vaggeryd. Under våren 2017 
beslutade budgetberedningen att minska investeringsanslaget för etapp 4. 
Nytt förslag med ny skiss togs fram till informationsmöte med ungdomsråd, 
handelsutskott och övriga intresserade den 24 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram 
förslag för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och 
fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över 
torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 
Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
 
 forts. 
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Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen 
Storgatan, skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag 
för informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av 
Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2017-01-31 §4 om utvecklingen av 
Vaggeryds centrum, etapp 4. 
Tekniska utskottets beslut 2017-09-26 §85 om utvecklingen av 
Vaggeryds centrum, etapp 4. 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24 §96 om utvecklingen av 
Vaggeryds centrum, etapp 4. 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28, § 112, Utveckling Vaggeryds 
centrum, etapp 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-), Kenth Williamsson (S), Maritha Bengtsson (KD),  
Ulf Abrahamsson (C) och Thomas Axelsson (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag att bifalla förslaget och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
undersöka möjligheten att hitta en lämplig plats för en öppen vägg för 
graffiti och gatukonst i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-03 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att upplåta Öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun, förslagsvis vid skateparken i Skillingaryd. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av kultur- och fritidsnämnden 
och Vaggeryd ungdomsråd. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 090 att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget och samtidigt ger kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en lämplig plats 
för en öppen vägg för graffiti och gatukonst i kommunen. 
Vaggeryds ungdomsråd anser inte att behovet av klottervägg är stort och ser 
inte att det behövs i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 052 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2017-05-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-08-30, § 090 
Remiss till Vaggeryds ungdomsråd 2017-09-12 
Vaggeryds kommuns ungdomsråd remissvar 2017-10-11 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-15 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 249 
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Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i 
Skillingaryd och Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S),  
Annelie Borgström (S) och Lennart Karlsson (-) reserverar sig till  
förmån för Kenth Williamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag om att anordna hundrastgård i Skillingaryd och 
Vaggeryd har inlämnats.  
 
Tekniska kontoret och arbetsmarknadsenheten har yttrat sig i ärendet. 
Tekniska kontoret har i yttrandet belyst kostnaderna och föreslår att 
förslaget ska avslås. 
 
Arbetsmarknadsenheten ser att ett uppdrag till ett socialt företag att stå för 
driften är i linje med såväl kommunens mål om att stödja och främja sociala 
företag som Tillväxtverkets rekommendationer att drifta samhällsservice 
som är svår att räkna hem på annat sätt.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att föreningslivet undersöker möjligheten 
att anordna hundrastgård med hjälp av exempelvis leaderstöd. Om en 
hundrastgård anordnas föreslås driften kunna lösas i form av bidrag i 
storleksordning med tekniska kontorets uppskattning om 75 tkr per år till ett 
socialt företag om intresse för uppdraget finns. Kommunledningskontoret 
föreslår att medborgarförslaget med detta är besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag daterat 2016-11-12 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04, § 033 
Arbetsmarknadsenhetens yttrande 2017-08-03 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 250 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
följande: 
- Kommunfullmäktige föreslår att Arbetsmarknadsenheten undersöker 

intresset hos föreningslivet om möjligheten att anordna hundrastgård 
med hjälp av exempelvis leaderstöd. 

- Om en hundrastgård anordnas löses driften i form av ersättning i 
storleksordning med tekniska kontorets uppskattning om 75 tkr per år 
till ett socialt företag, om intresse för uppdraget finns. Bidraget föreslås 
ingå i budgetberedningens arbete förutsatt att anläggningen kommer på 
plats. 

- Medborgarförslaget anses därmed bifallet. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Jan-Olof Svedberg (SD)  
föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Medborgarförslag – Friskvårdsplan för anställda 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Vaggeryds kommun bibehåller friskvårdsbidraget i nuvarande form. 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Medarbetarenkäter genomförs 
regelbundet. 
 

2. Medborgarförslaget anses därmed avslagen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 16 oktober 2017 med förslag att en 
friskvårdsplan för kommunens anställda tas fram. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. 
 
Yttrande har begärts av kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2017-11-09 lämnat ett svar 
på medborgarförslaget och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Vaggeryds kommun bibehåller friskvårdsbidraget i nuvarande form. 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. 
Medarbetarenkäter genomförs regelbundet. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-10-16 
Kommunfullmäktiges beslut  
Remiss till kommunledningskontorets personalenhet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-09, med bilaga på 
godkända aktiviteter för friskvård 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 260 
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Medborgarförslag – Bondstorpsvägens framtida 
utseende 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget enligt tekniska 
utskottets förslag, utifrån de åtgärder som redan genomförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 28 augusti 2017 med förslag om 
Bondstorpsvägens framtida utseende med bland annat små häckpartier 
mellan vägbana och GC-väg. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås utifrån de åtgärder 
som redan genomförts. 
 
Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med utveckling av den kommunala 
trafikmiljön och olika trafikmiljöer kräver olika tekniska lösningar.  
 
Det finns flera anledningar till att Bondstorpsvägen byggts om under senaste 
året. Bland annat har Bondstorpsvägen förbi Götafors skola byggts om av 
trafiksäkerhetsskäl. Att gräsytorna mellan vägbanan och gång- och 
cykelbanan ersatts med grus beror främst på att det funnits 
översvämningsproblem på vägen. Problem som ger betydligt kortare 
hållbarhet på vägkroppen och därmed ökade kommunala kostnader på sikt. 
Ytan mellan vägbanan och GC-vägen fungerar nu som dike med 
dagvattenbrunnar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Skötseln av 
ytan har också kunnat effektiviseras i och med borttagandet av gräsytan. 
Lämpliga rosväxter och ginst har planterats för att ändå skapa en trevlig 
trafikmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-08-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 111 
Remiss till tekniska utskottet 2017-09-11 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28, § 115 
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Medborgarförslag – Förändring av parkeringsrutor mm 
på Järnvägsgatan i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till tekniska 
utskottets och kommunstyrelsens tidigare beslut. 
 
Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2017-04-18 med förslag att 
förändra nuvarande längsgående parkeringsrutor på norra delen av 
Järnvägsgatan i Vaggeryd och ändra parkeringstiden från 20 minuter till en 
eller två timmar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 073 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
tekniska utskottets och kommunstyrelsens tidigare beslut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 § 60 om utformning av norra delen 
av Järnvägsgatan bland annat utifrån trafiksäkerhetsmässiga aspekter. 
Beslutet omfattade även en parkeringstid till 30 minuter. Beslutet 
verkställdes i samband med ombyggnationen under hösten och våren  
2015-2016. Tekniska utskottet ser ingen anledning att ompröva beslutet om 
utformningen av parkeringsplatserna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 § 126 om principer för 
parkeringstider för framtida ändringar av de lokala trafikföreskrifterna vilket 
för Järnvägsgatans norra del kommer att innebära en timmes parkering 
mellan 8-19 (8-15). Tekniska kontoret håller på att se över de lokala 
trafikföreskrifterna med anledning av detta beslut. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterad 2017-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 073 
Remiss till tekniska utskottet 2017-10-31 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28, § 114 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Axelsson (KD), Jan-Olof Svedberg (SD), Lennart Karlsson (-) och 
Kristin Stark (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
medborgarförslaget. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M), Jerry Karlsson (L) och Allan Ragnarsson (M) 
föreslår att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag och Thomas Axelssons m.fl. förslag och ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Motion – Förbifart Bondstorp 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen om att tillsätta en 
arbetsgrupp avslås. Gängse arbetssätt i denna typ av frågor är att föra dialog 
med ansvariga parter, i detta fall Region Jönköpings län och Trafikverket. 
 
Reservation 
Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion  
2017-06-26 med förslag att Vaggeryds kommun tillsätter en arbetsgrupp 
som verkar för en förbifart Bondstorp gällande länsväg 654. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att förslaget i motionen om att tillsätta en 
arbetsgrupp avslås. Tekniska utskottet hänvisar till att gängse arbetssätt i 
denna typ av frågor är att föra dialog med ansvariga parter. I detta fall 
Region Jönköpings län och Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 087 
Remiss till tekniska utskottet 2017-08-01 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 99 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Allan Ragnarsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller tekniska 
utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag. 
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Motion – Öka trafiksäkerheten vid avfarten till 
Badplatsvägen från norr 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar enligt tekniska utskottets förslag att avslå 
motionen med avfart till Badplatsvägen. Förslag om lämplig trafiklösning 
kommer att tas fram i kommande trafiksäkerhetsprogram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L) har 
inlämnat en motion 2017-06-15 med förslag att en avfartsfil från norr 
anläggs vid Badplatsvägen för att öka trafiksäkerheten. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att förslaget i motionen med avfart till 
Badplatsvägen avslås. Förslag om lämplig trafiklösning kommer att tas fram 
i kommande trafiksäkerhetsprogram. 
 
Tekniska kontoret arbetar just nu med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram 
för kommunen där man vill ha ett helhetsgrepp om trafiksäkerhetsfrågan. 
Avsikten med programmet är analysera trafiksäkerheten generellt och på de 
platser som är mindre trafiksäkra, samt att ge förslag till tekniska 
förbättringar för dessa platser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 084 
Remiss till tekniska utskottet 2017-08-01 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 98 
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Motion – Utveckla kulturhelgen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen ser det som positivt om kulturhelgen kan utvecklas 

då det är ett uppskattat lokalt evenemang med många besökare. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslås finansiera detta antingen inom befintlig 
ram eller genom begäran om ökat anslag från budgetberedningen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därför att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Christer Sandén (KD) har lämnat in en motion daterad 2017-02-27 med 
förslag att kommunen ska utveckla kulturhelgen genom att tillskjuta de 
medel som anslogs ur kommunstyrelsens medel för projektanslag för 
Smålands Kulturfestival. 
 
Yttrande har begärts av kultur- och fritidsnämnden och kommunlednings-
kontoret. 
 
Vaggeryds kommun deltog under flera år i Smålands Kulturfestival, där 
syftet var att lyfta fram näringsliv och kultur i samverkan med fokus på 
kommunens traditioner inom möbler och design. Festivalen bekostades med 
medel ur kommunstyrelsens anslag för projektmedel. Kulturfestivalen var 
uppskattad och visade på ett stort engagemang hos flera företag. 
 
Kommunledningskontoret tycker det är positivt om kulturhelgen kan 
utvecklas och eventuellt hållas årligen då det är ett uppskattat lokalt 
evenemang med många besökare, tankarna på att utveckla teaterfoajén 
tillsammans med biblioteket kan också bidra till nya möjligheter.  
 
Kommunledningskontoret anser dock inte att medel för detta kan överföras 
från kommunstyrelsen som motionen föreslår, utan anser att kultur- och 
fritidsnämnden ska finansiera detta antingen inom befintlig ram eller genom 
begäran om ökat anslag från budgetberedningen. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför att avslå motionen. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-02-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 026 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-28, § 68 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 251 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifallet 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Motion – Personalförmåner 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med 

motionens intentioner att kommunen undersöker och i lämpliga fall 
inför personalförmåner i syfte att stärka vår attraktivitet som 
arbetsgivare. 

 
2. Personalenheten får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga 

personalförmåner. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Malin Rehnstedt (MP) har inlämnat en motion 
daterad 2017-06-16 med förslag att kommunen undersöker och i lämpliga 
fall inför personalförmåner i syfte att stärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare. 
 
Yttrande har begärts av kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Personalenheten lämnar följande svar. 
Attraktiv arbetsplats 
I dagens konkurrens om kompetensförsörjning till kommuner är löner och 
personalförmåner delar som kan vara positiv att kunna erbjuda medarbetare 
för att både behålla med också attrahera nya medarbetare. 
Mer avgörande är dock hur våra verksamheter är organiserade, gott 
ledarskap men även arbetsmiljön som är synnerligen viktig för att vi ska 
vara attraktiva som arbetsgivare.  
 
Förmåner i kommunal verksamhet 
Inom kommunalverksamhet finns kollektivavtal som ger förmåner utöver 
dagens lagstiftning. Här följer några exempel, 
Semester  
Bland annat har anställda inte något intjänande år för att få betald semester, 
antalet semesterdagar ligger i tre intervall utifrån ålder, -39 år 25 dagar/år,  
-49 år 31 dagar och 50 – 32 dagar. 
Föräldrapenningtillägg 
Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per 
kalenderdag och betalas för 180 kalenderdagar per födsel och som längst till 
dess barnet är 24 månader. 
 
 forts. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 § 018 2017/172 32 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Arbetstidsförkortningar 
Våra kollektivavtal reglerar arbetstider för olika grupper från 40 timmar till 
38,25 timmar, 36 timmar för natt. Det finns även lokala kollektivavtal på 37 
timmar och 34 timmar för natt (sjuksköterskor). 
Flexibel arbetstid 
Våra kollektivavtal ger även möjlighet att göra lokala avtal om flexibel 
arbetstid. I dag finns ett flertal avtal för olika verksamheter som 
administration, förskola, skolledare m fl. 
Det ger medarbetare en möjlighet att utifrån verksamhetensbehov kunna 
vara flexibla med sin arbetstid. 
 
Lokala förmåner 
Vaggeryds kommun har även lokala förmåner som; 
Friskvårdsbidrag – upp till 1000 kr per år 
Föreläsningar –en till två gång per år erbjuds föreläsningar inom olika 
ämnen.  
Studiebidrag för fritidsstudier – upp till 2000 kr per termin för litteratur och 
resor 
Tjänstledighet för barn -det ger medarbetare möjlighet att vara tjänstlediga 
utan lön i en sammanhängande period till barnet fyllt tre år. 
Förtjänsttecken – för medarbetare 25 år, politiker 20 år 
Gratis kaffe – gratis kaffe/te för våra medarbetare 
C-körkort – Deltidsbrandmän får bidrag för att ta C-körkort. 
Mobiltelefon – Medarbetare som har mobiltelefon i tjänsten kan använda 
den privat under förutsättning att ett prefix används för privata samtal och 
surf. Samtalen faktureras medarbetare enligt skattemyndighetens regelverk 
Frukt – förekommer på de flesta arbetsplatser under den mörka årstiden 
nov-mars. 
GYM- i kommunen utom sport- simhallen får användas fritt. 
Personalförening- Kommunen lämnar 75 000 kr per år i bidrag. Medlemmar 
(avgift 100 kr) får rabatter på olika aktiviteter, ett till två biobesök. 
 
 
 
 forts. 
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Förmåner med bruttolöneavdrag 
Det finns förmåner i andra kommuner som vi inte har såsom; 
Bruttolöneavdrag, för IVF-behandling, operation för korrektion av synfel, 
personalbil, cyklar mm 
Löneväxling – löneväxling för pension 
 
Förmåner med bruttolöneavdrag är förknippande med en omfattande 
administration för arbetsgivaren. Bruttolöneavdrag ger en minskad inkomst 
som påverkar den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande 
inkomsten. 
Flera arbetsgivare erbjuder till exempel cyklar (vanliga och el) som 
upphandlats, till sina medarbetare med bruttolöneavdrag under tre år med 
möjlighet att sedan lösa ut dem till ett restvärde. 
 
Från och med i höst är det möjligt att få ett statligt miljöbidrag för elcyklar 
upp till 10.000 kr med 2500 kr vilket motsvarar 25% av kostnaden. Det är 
möjligt att köpa cyklar på avbetalning hos cykelhandlare och då påverkas 
inte pension och sjukpenninggrundande inkomst. 
 
Attraktiva förmåner 
Vårt förslag är att upphandla en extern lösning för att kunna erbjuda våra 
medarbetare attraktiva förmåner.  
Det finns en extern lösning vi som kommun kan upphandla. Både offentliga 
arbetsgivare och privata företag använder lösningen i dag. I närområdet 
upphandlar Gislaveds kommun den aktuella lösningen. 
 
Det finns företag som erbjuder portallösningar med olika typer av förmåner, 
tjänster och rabatter som administreras av dem.  
Portallösningen har en koppling till lönesystemet där nettolöneavdrag kan 
administreras. Nettolöneavdrag påverkar inte allmän pension eller 
sjukpenninggrundande inkomst. 
I lösningen kan vi som kommun tydliggöra de avtalsmässiga förmånerna på 
individnivå, t ex hur mycket pengar son vi avsätter till tjänstepension, 
försäkringar, värdet av semesterdagar, föräldrapenningtillägg med mera. 
Kommunens friskvårdspengen hanteras genom att köp av olika aktiviteter 
kan göras via portalen. Det frigör den administration vi har i dag med 
hantering av ansökningar och kvitton. Företagen förhandlar rabatter på olika 
varor och tjänster, till exempel cyklar, matkassar, resor, rådgivning kring 
pension med mycket mera. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-06-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 086 
Remiss till personalenheten 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-26 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 256 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag med tillägget att personalenheten får i uppdrag  
att ta fram förslag på lämpliga personalförmåner. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med Kenth Williamssons tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Motion – Jämställda löner 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun fortsättningsvis 

följer regelverket med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen 
och gör de åtgärder som kan behövas för att upprätthålla jämställda 
löner och att det vid behov tas fram en handlingsplanplan för att åtgärda 
eventuella löneskillnader. 

2. CEMR-deklarationen blir en aktiv del i hållbarhetsarbetet med Agenda 
2030. 

3. Motionen anses därmed bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har inlämnat en motion den  
5 juni 2017 med förslag att personalavdelningen får i uppdrag att utreda 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män och att en plan för jämställda 
löner tas fram. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kommunledningskontorets 
personalenhet. 
 
Motionen hänvisar till ett inslag på SVT angående lönegap mellan kvinnor 
och män i kommunal verksamhet. 
 
Uppgifterna kommer från Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna 
jämförelser kring jämställdhet. Öppna jämförelser Jämställdhet finns för 
första gången (2016) en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för 
ex, politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna. 
Rapporten ska ses som ytterligare ett stöd för att upptäcka osakliga 
skillnader på grund av könstillhörighet, sätta mål för jämställdhetsarbetet 
och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle och är ett utmärkt stöd i 
arbetet med CEMR-deklarationens områden. 
 
Rapporten omfattar 23 könsuppdelade nyckeltal inom politisk 
representation, arbetsvillkor och service till invånarna. De sex nyckeltalen 
för politik och arbetsliv är gemensamma för kommuner, landsting och 
regioner medan olika nyckeltal används för den service som levereras. Det 
ger totalt 18 nyckeltal för kommunerna. 
 forts. 
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Mätetalet, Lönegap mellan kvinnors och mäns medianlön i kommuner. 
Månadslön (uppräknad till heltids lön) inklusive rörliga tillägg och 
förmåner. Detta är ett intressant mätetal då hela lönen mäts. Det är dock ett 
mätetal som inte används tidigare i kommunen och för närvarande har vi 
inte någon egen mätningen utan kommer att behöva ta fram en ny rapport. 
Vaggeryd finns på plats 266 av 290, för mätetalet i jämförelse med andra 
kommuner 
 
Några mätetal för Vaggeryds kommun i samma rapport 
- politik, samlad ranking 247/290 
- utbildning, samlad ranking 236/290 
- äldreomsorg, samlad ranking 9/290 
I den samlade bedömningen av alla kriterier för landets kommuner återfinns 
Vaggeryds kommun på plats 281/290. 
 
CEMR-deklarationen 
Vaggeryds kommun skrev 2006 under CEMR-deklarationen, den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå. 

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i 
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskriminerings-
lagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal 
omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det 
politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 
I arbetet med deklarationen ska det tas fram en handlingsplan för 
kommunens arbete med CEMR-deklarationen. Den handlingsplanen har inte 
tagits fram ännu. 

Kommunens politiker och förvaltningschefer fick i maj 2014 en utbildning i 
jämställdhetsarbete av SKL. 
 
 
 forts. 
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Lönekartläggning  
Det finns ett lagkrav på att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar.  
I en lönekartläggning ska vi som arbetsgivare kartlägga och analysera:  

• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor  
som tillämpas hos arbetsgivaren  

• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete  
• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete 
• löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett 

arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är 
kvinnodominerat har lägre krav men högre lön. 

Analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbete ska mynna 
ut i en bedömning av om skillnaden har direkt eller indirekt samband med 
kön. Hela löneskillnaden ska kunna förklaras på ett sakligt sätt. Vid 
individuell lönesättning är det som regel nödvändigt att göra bedömningen 
på individnivå.  

Lönekartläggning ska numera genomföras varje år från 2017 mot tidigare 
vart annat år.  

Arbetet i kommunen kring lönekartläggning styrs av kommunens 
ledningsgrupp och involverar representanter för olika verksamheter vad 
gäller värdering av olika yrken samt insyn för fackliga organisationer. 
Vi har de senaste åren använt oss av diskrimineringsombudsmannens 
verktyg, Lönelots och med hjälp av extern konsult gjort arbetet.  

Även årets och tidigare lönekartläggningar visar att kommunen har 
jämställda löner utifrån kriterierna ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 5 juni 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 083 
Remiss till kommunledningskontorets personalenhet 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 259  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Medarbetar- och ledarskapsprogram  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar medarbetar- och ledarskapsprogrammet, ett 
personalpolitiskt dokument för Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det tidigare personalpolitiska programmet ”Ledarskap och medarbetarskap i 
Vaggeryds kommun” beslutades av kommunstyrelsen i november 2001. 
 
Det nya medarbetar- och ledarskapsprogrammet har tagits fram i samverkan 
med fackliga organisationer, chefer i kommunens verksamheter samt 
förvaltningschefer. Det har också varit föredraget i förhandlings-
delegationen där den politiska ledningen fått möjlighet att påverka 
innehållet.  
 
Programmet bygger på kommunens vision och värdegrund som är viktiga 
grundstenar i det medarbetar- och ledarskap som ska prägla kommunen med 
respekt för människa, delaktighet i att kunna påverka genom ständiga 
förbättringar. Arbetet ska vara en plats för glädje, där vi får möjlighet att 
göra skillnad för dem vi är till för. Det tydliggörs också de förväntningar 
som är förknippade med att vara medarbetare och ledare i kommunen. 
Programmet beskriver också inriktningen inom viktiga personalpolitiska 
områden som friskvård och hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, 
kompetensförsörjning och lönepolitik. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-06, § 075 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att göra små redaktionella ändringar i 
programmet så att det tydliggörs vad arbetsgivaren erbjuder. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till medarbetar- och ledarskapsprogram 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 018 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 039 
Kommunstyrelsen beslut 2017-04-06, § 075 
Justerat förslag till medarbetar- och ledarskapsprogram 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 257 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
Kommunledningskontoret har nu gjort redaktionella uppdateringar i 
programmet. 
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Uppdaterade policydokument inom arbetsmiljöområdet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de uppdaterade 
policydokumenten; Arbetsmiljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy,  
Trafik- och resepolicy, Rökfri arbetstid och arbetsplats med följande 
justeringar: 
- Texten om arbetsrättsliga konsekvenser tas bort i samtliga 

policydokument.  
- I alkohol- och drogpolicyn, under rubriken ”Hantering drog- och 

alkoholärenden” ändras första punkten till följande: ”Misstänker du att  
en medarbetare är påverkad i arbete kontaktar du din chef och ditt 
skyddsombud som kontaktar personalenheten.” 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta ett policydokument för 
att förebygga spelmissbruk. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag på uppdaterade policydokument inom arbetsmiljöområdet har 
upprättas. 
 
Bakgrund 
Policydokument behöver med viss regelbundenhet uppdateras för att vara 
aktuell och i linje med lagstiftning och andra regelverk. 
 
Policydokument 
En policy är en avsiktsförklaring som vägleder vårt arbete att uppnå önskat 
resultat för att styra beslut och uppnå önskade mål.  
Policydokument inom arbetsmiljöområdet har sin grund inom 
arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets detaljreglering i 
författningssamlingar). 
 
Till policydokumenten finns praktiska riktlinjer för det arbete som ska 
bedrivas. Riktlinjerna uppdateras vid behov vid förändringar i t ex 
arbetsmetoder. 
 
 forts. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
För att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett arbete pågått 
under 2017 med digitalisering. Den sista delen i arbetet är systemet Sara 
som hanterar SAM. Det ger många fördelar att dokument, arbetsmaterial  
e t c finns samlat och ger en god överblick över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på olika nivåer i våra verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Uppdaterade policydokumenten:  
Arbetsmiljöpolicy 
Alkohol- och drogpolicy 
Trafik- och resepolicy 
Rökfri arbetstid och arbetsplats 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 261 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelie Borgström (S) föreslår att det görs några justeringar i 
policydokumenten. Texten om arbetsrättsliga konsekvenser tas bort i 
samtliga policydokument. I alkohol- och drogpolicyn, under rubriken 
”Hantering drog- och alkoholärenden” ändras första punkten till följande: 
”Misstänker du att en medarbetare är påverkad i arbete kontaktar du din 
chef och ditt skyddsombud som kontaktar personalenheten.” 
 
Kenneth Åberg (S) med instämmande av Thomas Axelsson (KD),  
Jan-Olof Svedberg (SD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta ett policydokument för 
att förebygga spelmissbruk. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan bifalla 
arbetsutskottets förslag att godkänna uppdaterade policydokument med de 
justeringar som föreslagits och finner det bifallet. 
 
Härefter ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen kan bifalla Kenneth 
Åbergs förslag att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta ett 
policydokument för att förebygga spelmissbruk och finner det bifallet. 
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Samordnare för informationssäkerhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta och samfinansiera en tjänst som 
samordnare för informationssäkerhet för att 
- Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet  
- Implementera arbetssätt och rutiner så att kommunen uppfyller lagkraven 
för GDPR 
 
Från och med 2019 och framåt hanteras finansiering av tjänsten i kommande 
budget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen har ett generellt behov av att utveckla en effektiv och rättsäker 
informationshantering, vilket handlar om både systemutveckling och 
införande av tydliga rutiner i samtliga verksamheter. Konsekvenserna av att 
inte ha en god ordning har tydligt märkts vid bland annat Transportstyrelsen 
och offentliga myndigheter har ett långsiktigt behov av ett rättssäkert 
informationssäkerhetsarbete. 
 
För att vård och omsorg ska komma åt vissa nationella tjänster i 
fortsättningen (efter maj 2019) så måste vi bland annat bli medlemmar i 
Sambi som ställer kravet att vi som organisation ska ha ett ledningssystem 
för informationssäkerhet och en beskrivning för hur vi arbetar med 
informationssäkerhet. Konsekvensen blir annars att kommunen inte får den 
tillgång till läkemedelsregistret som behövs. 
 
Kommunen har också som krav att inom samtliga verksamheter uppfylla 
kraven i EUs förordning om hantering av personuppgifter (GDPR) från den 
25 maj 2018. 
 
Kommunens resurser för de aktuella uppgifterna är starkt begränsade och 
kommunledningskontoret föreslår att en tjänst som samordnare för 
informationssäkerhet införs vid kommunledningskontoret till stöd för hela 
organisationen. Tjänsten kan samfinansieras mellan verksamheterna år 1 
(2018) för att därefter rymmas i ordinarie budget. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 255 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelie Borgström (S), Maritha Bengtsson (KD) och Kenth Williamsson 
(S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Thomas Axelsson (KD) med instämmande av Ulf Abrahamsson (C) och 
Lennart Karlsson (-) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunledningskontoret. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 18:50-19:00. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Thomas Axelssons förslag om återremiss. 
 
Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Härefter ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen kan bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägget att från och med 2019 och framåt 
hanteras finansiering av tjänsten i kommande budget och finner det bifallet. 
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Förslag gällande fortsatt arbete med välfärds-
anställningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ytterligare 12 välfärdsanställningar för år 
2018.  
 
Reservation 
Ulf Abrahamsson (C) och Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut till förmån för Ulf Abrahamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Beslut om att använda modellen med välfärdanställningar har funnits sedan 
2014. Personer med försörjningsstöd har erbjudits anställningar i 
kommunalverksamhet. Administrationen av välfärdsanställningar har skett i 
samverkan med försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten och de 
arbetsplatser inom kommunen som berett plats åt personerna i sin 
verksamhet. Under perioden 2014 och fram tills nu har ett 40-tal individer 
haft tillgång till denna anställningsform. Kortsiktigt byts 
försörjningsstödskostnaderna mot anställningskostnad och effekten 
långsiktigt är att dessa individer får tillgång till och medlemskap i 
socialförsäkringssystemet. Målsättningen är att personerna med denna typ 
av arbete kommer närmare den reguljära arbetsmarknaden. Sammantaget 
har modellen med välfärdsanställningar varit positiv och för att kunna 
fortsätta med den föreslås kommunstyrelsen besluta om ytterligare 12 
anställningar för år 2018.  
 
Bakgrund 
Vaggeryds kommunstyrelse fattade beslut den 2014-08-13 att erbjuda 24 
individer med försörjningsstöd en välfärdsanställning i 
kommunalverksamhet. Därefter ha 12 tjänster per år funnits att söka till de 
som har försörjningsstöd. Många kommuner både nationellt och i 
närområdet använder idag arbetsmarknadsanställningar som ett sätt att byta 
ut passivt försörjningsstöd mot anställning. Det är ett sätt att byta ofta långa 
perioder av försörjningsstöd ut mot en anställningskostnad och effekten 
långsiktigt är att dessa får tillgång till socialförsäkringssystemen (sjukkassa 
och A-kassa). Bedömningen är det också ger stora och positiva effekter för 
individen med ökad självkänsla och delaktighet. Målsättningen är att 
personerna med denna typ av arbete kommer närmare den reguljära 
arbetsmarknaden och resultaten visar på att flertalet som haft en 
välfärdsanställning går vidare till annan anställning.  
 forts. 
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De ekonomiska incitamenten ser annorlunda ut nu jämfört med 2014. Detta 
på grund av förändringar i arbetsförmedlingens regelverk som gjort att vissa 
åtgärder med högre subvention inte varit tillgängliga för delar av 
målgruppen. Bedömningen är att trots allt att förändringarna i regelverken 
så har insatsen förutom de positiva värdena för individen även minskade 
försörjningsstödskostnader för kommunen på sikt.  
 
Det som är nytt nu är det som framkommer i lagt budgetproposition, det är 
en ökning av subventionen på lönebidrag. Den bidragsgrundande 
bruttolönen för subventionerade anställningar med lönebidrag ska höjas 
stegvis från dagens 17 100 kronor till 18 300 kronor 2018, till 19 100 kronor 
år 2019 och till 20 000 kronor år 2020. Motivet är att stärka 
förutsättningarna för arbete på hela arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vilket gör att för 
de som kan anställas med lönebidrag där får arbetsgivaren en något högre 
subvention framöver.  
 
Inom ramen för välfärdsanställningen är syftet att individerna ska ”fastna” 
på den ordinarie arbetsmarknaden. Modell som används vid anställningarna 
är månadsuppföljningar där olika frågor fångas upp frekvent samt 
motivationsarbetet till andra anställningar via Supported Employment (SE).  
Finns möjlighet till reguljära anställningar under pågående 
välfärdsanställning har den i alla lägen förtur.  
 
Bilden nedan visar på vad de har gått vidare till som påbörjat 
välfärdsanställningar under 2016 och som avslutats under 2017. Det är 
sammanlagt 11 personer, varav 8 har gått till arbete, 1 till studie, 1 till 
föräldraledighet och 1 är åter arbetslös.  
 
Vid uppföljning med försörjningsstödsenheten så framkommer det att 
modellen med välfärdsanställningar har en påtagligt positiv effekt. Trots en 
god arbetsmarknad finns det personer med försörjningsstöd som har svårt att 
komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och där har välfärds-
anställningarna haft en funktion. Kommunen har ett lågt antal personer i 
försörjningsstöd trots ett ökat antal nyanlända som går in i försörjnings-
stödsstatistiken, en förklaring är välfärdsanställningarna.  
 
 forts. 
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Det vi ser framåt är att det kommer vara en ökning av de som lämnar 
etableringen nu och 2018, 2019 och den målgruppen kommer vara den som 
kräver de största insatserna oavsett konjunkturläge. Det finns i den 
målgruppen självklart personer som är matchningsbara rätt omgående men 
för de som inte är det så är välfärdsanställningar en åtgärd som ger effekt.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 274 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Maritha Bengtsson (KD), Jerry Karlsson (L) och 
Allan Ragnarsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Ulf Abrahamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar upprättade riktlinjer för investeringars hantering 
och redovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Strategisk plan och budget 2018-2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för hantering av investeringars hantering och redovisning 
för Vaggeryds kommun. Riktlinjerna skall vara en vägledning i arbetet för 
såväl politik som tjänstemän som inom ramen för sitt ansvar kommer i 
kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är bland annat att skapa en 
enhetlig tillämpning av regler för investeringsredovisning och 
avskrivningstider. 
 
I bilaga ”Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning” tydliggörs 
de regler, anvisningar och rekommendationer som berör främst 
anläggningstillgångarna inventarier och fastigheter. Immateriella tillgångar 
berörs översiktligt medan övriga anläggningstillgångar såsom värdepapper, 
konst och bostadsrätter inte berörs eftersom de inte är föremål för 
avskrivning. Riktlinjerna är anpassade för Vaggeryds kommun och baserade 
på tillämplig lagstiftning och rekommendationer inom området. 
Ärendet har beretts genom bland annat dialog i budgetberedningen, 
kommunens ledningsgrupp samt i form av längre samtal med 
förvaltningschefer och enhetschefer i kommunen med formellt ansvar för 
större investeringsprojekt. Olika nyckelpersoner i kommunen som kommer i 
kontakt med investeringar på olika sätt har bidragit med synpunkter såväl 
skriftligt som muntligt vid dialog möten som samordnats av kommunens 
ekonomichef.  
 
Det åligger ekonomichef att ajourhålla dessa Riktlinjer för investeringars 
hantering och redovisning i kommunen och när behov uppstår uppdatera 
riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag  
Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 273 
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Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och 
Skillingaryds Frisksportklubb, hemställan från kultur- 
och fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Bifalla hemställan om totalt 345 000 kr, där 90 000 kr avser  

IOGT-NTO i Vaggeryd och 255 000 kr avser Skillingaryds FK i 
Skillingaryd, för upprustning av föreningarnas friluftsgårdar. 

2. Kostnaden finansieras av finansförvaltningen, id 1972. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Boverket beviljade 2017-05-23 IOGT-NTO i Vaggeryd 150 000 kr i bidrag 
för utbyggnad av entré/kapprum, ny tillgänglig toalett, ombyggnad av ramp 
samt akustikplattor i samlingssal på Bäckalyckan. I samma beslut beviljades 
Skillingaryds Frisksportklubb 425 000 kr för olika renoveringsarbeten på 
lokalerna vid Grönelund.  

Förutsättningarna för att föreningarna ska få tillgång till dessa medel är 
enligt Boverkets regelverk att kommunen anslår 30 % av det belopp  som 
Boverket godkänner som bidragsgrundande.  

Kultur och fritidsnämnden har i samband med att föreningarna lämnat in 
ansökningar till Boverket beslutat att vara villig att anslå de aktuella 30 % 
för att därmed möjliggöra ett statligt bidrag.  

Det bidrag som kommunen nu behöver skjuta till uppgår sammanlagt till 
345 000 kr. Eftersom Boverkets beslut blev känt först i juni 2017 kunde inte 
ärendet fångas inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess.  
 
Övervägande finansiering 
I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter, vilket i grunden handlar om att den årliga 
budgeten som kommunfullmäktige beslutar om skall upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Eftersom behoven i den kommunala 
verksamheten överträffar de ekonomiska ramar som genereras via uttaget av 
skatt och avgifter krävs en gemensamt beslutad process varje år som bereder 
helhetens sammantagna utmaningar inför det årligt återkommande 
budgetbeslutet i juni. Landets kommuner står inför en högre grad av 
osäkerhet och förhållandevis större utmaningar kommande år och därmed 
fler prioriteringar än vad man tidigare varit van vid.  
 forts. 
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För att göra rätt prioriteringar med stöd av en helhetsbild samlas huvuddelen 
av besluten kopplat till finansiering i den så kallade budgetprocessen. I 
denna gemensamt framtagna process bereds de utmaningar, idéer och behov 
som arbetats fram av förvaltningen till politiken. Att samla ihop de 
budgetrelaterade frågorna istället för att lyfta varje fråga som enskilt ärende 
är ett rationellt tillvägagångssätt utifrån den komplexitet och 
mångfasetterade verksamhet en kommun har att hantera. I vissa fall krävs 
genom tilläggsbudget i specifikt ärende en snabbare hantering och ett avsteg 
från den vedertagna modellen, men det ska undvikas. En 
tilläggsbudgetering, d.v.s. ett avsteg från processen är oftast kopplat till 
pågående investeringsprojekt, men kan i vissa undantagsfall också röra 
driftsbudgeten.  
 
Mot bakgrund av ovan samlade sätt att arbeta med budgetrelaterade frågor 
föreslås inte en tilläggsbudgetering till Kultur och fritidsnämndens driftsram 
utan att finansieringen hanteras av finansförvaltningen, id 1972. Denna 
finansiering innebär att del av det prognostiserade resultatet istället tas i 
anspråk för ändamålet under 2017.  
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-04, § 104 
Boverkets beslut 2017-05-23 Beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 
till respektive förening 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 269 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) och Kenth Williamsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Köpekontrakt – Köp av fastigheten Magistern 1 i 
Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt daterat 2017-10-16 
gällande köp av fastigheten Magistern 1 i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Magistern 1 i Vaggeryds tätort har 
upprättats mellan kommunen och Svenska Kyrkan. Fastigheten utgör 
skolområde för Götafors skola och förskola. Köpeskillingen är satt till 1 kr 
med hänsyn till att markfrågan härrör från tiden när kommunerna tog över 
skolundervisningen från kyrkan. 
 
Beslutsunderlag 
Köpekontrakt, Köp av fastigheten Magistern 1 i Vaggeryd 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 270 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Köpekontrakt – Köp av fastigheten Bondstorp 10:1 
samt ytterligare 1046 kvm från Svenska kyrkan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt daterat 2017-10-16 
gällande köp av fastigheten Bondstorp 10:1 samt ytterligare 1046 kvm från 
fastigheten Bondstorp 13:1.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag föreligger om köp av skoltomten i Bondstorp som idag ägs av 
Svenska kyrkan. Skolfastighetens areal är på 2221 kvm och 
fastighetsbeteckningen är Bondstorp 10:1. Köpeskillingen är satt till 1 kr 
eftersom markfrågan härrör från tiden när kommunerna tog över 
skolundervisningen från kyrkan. Utöver skoltomten föreslås att kommunen 
köper in ytterligare 1046 kvm från Svenska kyrkan enligt kartbilaga för att 
möjliggöra ett större skolområde. Överenskommelse har träffats enligt 
förslag till köpekontrakt om ersättning för detta markområde med  
104 600 kr vilket utgör 100 kr per kvm. 
 
Beslutsunderlag 
Köpekontrakt – Köp av fastigheten Bondstorp 10:1 samt ytterligare  
1046 kvm från fastigheten Bondstorp 13:1 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 271 
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Nyttjanderättsavtal av skollokaler och skolområde 
fastigheten Bondstorp 10:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till nyttjanderättsavtal  
mellan kommunen och Bondstorps församling Svenska kyrkan avseende 
skollokaler och skolområde i Bondstorps samhälle. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag har upprättats om nyttjanderättsavtal  av skollokaler och skolområde 
fastigheten Bondstorp 10:1 till förmån för Bondstorps församling Svenska 
kyrkan enligt upprättat avtalsförslag. Avtalet har upprättats i samband med 
att skolområdet ägarmässigt förs över till kommunen utan vederlag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nyttjanderättsavtal 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 272 
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Beslut avseende överenskommelse om samverkan  
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
i Jönköpings län med följande förtydligande; att fram till och med  
2018-02-28 sker ersättning enligt betalningsansvarslag (1990:1404) 
 
Sammanfattning av ärendet  
Region Jönköpings län har översänt ett förslag till överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län. 
 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-12-07 § 84 att 
rekommendera länets kommuner att anta förslaget till överenskommelse. 
 
Beslutsunderlag  
Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Jönköpings län 
Primärkommunalt samverkansorgan, beslut 2017-12-07, § 84 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 278 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

- Nya kommunallagen fr.o.m. 2018-01-01 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 

förbundsstyrelsen 2017-11-24 och verksamhetsplan 2018 med  
budget      

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-11-30, Tillstånd  
till kameraövervakning, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

3. Europakorridoren, yttrande 2017-11-28, Förslag till nationell  
plan för transportsystemet 2018-2029   

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut om fördelning av  
anvisningar år 2018 till kommuner i Jönköpings län  

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-11-06, förordnande som 
vigselförrättare i Vaggeryds kommun, Anna Munkstierna 

6. Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 104, Svar på  
skrivelse från Hoks intresseförening 

7. Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 107, Godkännande av 
markupplåtelseavtal mellan Vaggeryds kommun och staten,  
Gång- och cykelväg Skillingaryd-Tofteryd 

8. Tekniska utskottets beslut 2017-11-28, § 120, Inte lämna några 
synpunkter på Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 

9. Tekniska utskottets beslut 2017-11-28, § 118, Godkänna 
samverkansavtalet med Vaggeryds Energi AB, debitering avseende 
vatten 

10. Samverkansavtal för teknik- och industriutbildningar  
2018-2022     

11. Cirkus Olympia, skrivelse 2017-11-01, En utrotningshotad  
konstform hotas av Sveriges kommuner 

12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, inbjudan till regionalt råd om 
Totalförsvar 19-20 mars 2018 

Vidare delges: 
Jönköpings läns museum, broschyr ”Vad är vitsen med vårt länsmuseum?” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-12-18 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1. Dispositionsrätt för småhustomt, kommunledningskontoret,  

beslut 2017-11-02, 2017-12-15, 2017-12-18 dnr KS 2017/010 
2. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, beslut 2017-11-02,  

2017-11-28, 2017-12-01, 2017-12-13, dnr KS 2017/010 
3. Grannehörande, kommunledningskontoret, beslut 2017-11-09,  

2017-11-10 dnr KS 2017/011 
4. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  

beslut 2017-09-25, 2017-09-26, 2017-11-06, 2017-10-18,  2017-10-23, 
2017-10-27 dnr TU 2017/005 

5. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2017-10-02, dnr TU 2017/011 
6. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  

beslut 2017-11-06, 2017-11-09, 2017-11-20, 2017-11-22, 2017-11-29, 
2017-12-01, dnr TU 2017/005 

7. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2017-10-11,  
2017-10-27, 2017-11-19, dnr TU 2017/009 

8. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2017-12-04  
dnr TU 2017/010 

9. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2017-09-27, dnr TU 2017/011 
10. Kommunalt driftbidrag till enskild väg med statsbidrag, tekniska 

kontoret, beslut 2017-11-22, dnr TU 2017/012 
11. Kommunalt byggbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag, tekniska 

kontoret, beslut 2017-11-20, dnr TU 2017/015 
12. Upplåtelse av torgplatser, tekniska kontoret, beslut 2017-12-08,  

dnr TU 2017/006 
13. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2018-01-02,  

dnr TU 2017/010 
14. Kommunalt driftbidrag till enskild väg med statsbidrag, tekniska 

kontoret, beslut 2017-12-01, dnr 2017/012 
15. Kommunalt driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag, tekniska 

kontoret, beslut 2017-12-07, dnr TU 2017/013 
 
 forts. 
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16. Kommunalt byggbidrag till enskilda vägar med statsbidrag, tekniska 
kontoret, beslut 2017-12-08, 2017-12-20, dnr TU 2017/014 

17. Kommunalt vägbeläggningsbidrag till enskild väg, tekniska kontoret, 
beslut 2017-12-08, dnr TU 2017/016 

18. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden,  
beslut 2017-10-31 § 190 

19. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret 
beslut 2017-05-11, dnr UH 2017/029 
beslut 2017-06-09, dnr UH 2017/035 
beslut 2017-08-22, dnr UH 2017/047 
beslut 2017-10-18, dnr UH 2017/073 
beslut 2017-10-24, dnr UH 2017/063 
beslut 2017-10-12, dnr UH 2017/058 
beslut 2017-10-18, dnr UH 2017/018 
beslut 2017-12-12, dnr UH 2017/071 
beslut 2017-11-30, dnr UH 2017/051 
beslut 2017-11-30, dnr UH 2017/070 
beslut 2017-11-16, dnr UH 2017/033 
beslut 2017-11-23, dnr UH 2017/084 
beslut 2017-12-07, dnr UH 2017/065 

 
Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2017-12-06—2017-12-07 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2017-11-28 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-12-18 
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Övriga frågor 
 
Långa sammanträden och många extra möten 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om långa sammanträden och många 
extra möten.  

Frågan diskuteras. 
 
Heltidsanställningar 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om hur långt ärendet kommit om 
heltidsanställningar. Kommunfullmäktige gav 2015-06-29 kommunstyrelsen 
i uppdrag att utreda frågan angående heltidsanställningar. 
 
Arbetsgivare ska ha en handlingsplan för heltidsanställningar fr.o.m. 2018 
 
Kommundirektör Annika Hedvall tar till sig frågan. 
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