
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 1(33) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 4 oktober 2017 
kl. 09:00 – 16:00 
Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 för lunch 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Thomas Axelsson (KD), Jäv § 184 
Christer Holmgren (M), tjg. ersättare för Thomas Axelsson (KD), § 184 
Pelle Philip (C). tjg. ersättare för Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP), Jäv § 184 
Ann-Catrin Löfstedt (M), tjg. ersättare för Kristin Stark (MP), § 184 
Roger Ödebrink (S), §§ 176-179 
Besim Matoshi (S), tjg. ersättare för Roger Ödebrink (S), §§ 180-198 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (V) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör, §§ 176-179 
 Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten 
 Tina Blomster, samhällsutvecklare, §§ 177-178 
 Satu Jonsson, VD, VSBo, §§ 177-178 
 Yvonne Frank Ljungberg, § 177 
 Matt Pattersson, Tengbom Arkitektbyrå i Jönköping, § 177 
 Inga Olberts, Tengbom Arkitektbyrå i Jönköping, § 177 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, § 181-183 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 182-183 
 Åsa Öhrn, personalchef, § 179 
 Jennie Säf, PA-konsult, § 179 
 Magnus Ljunggren, teknisk chef, § 180 
 Christer Holmgren (M), ej tjg. ersättare 
 Stig-Göran Hultsbo (MP), ej tjg. ersättare, §§ 178-183, 185-198 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare, §§ 176-183 
 Klas Gustafsson (V), ej tjg. ersättare 
 Besim Matoshi (S), ej tjg. ersättare 
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 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2017-10-04 Paragrafer 176-198 

 Anslaget sätts upp 2017-10-11 Anslaget tas ner 2017-11-02 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 

Utses att justera Annelie Borgström (S) Paragrafer 176-198 
 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 16.00 

Underskrifter  
Sekreterare   

 

                     Torbjörn Åkerblad 
  

Ordförande 
 

  Gert Jonsson 
  

Justerande 
 
 

  Annelie Borgström 
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Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar: 

Tillkommande ärenden: 

- Information om VSBOs byggnationer 
- Ägartillskott – Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO) 
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Projekt Mejeriet, byggnation på kv. Gästgivaren 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att upplåta mark till Vaggeryd-Skillingaryds 

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

 
2. Kommunstyrelsen godkänner presenterat förslag på upplägg till 

byggnation på kv. Gästgivaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-05, § 120 att ge Tengbom 
Arkitektbyrå i Jönköping i uppdrag att se över den exteriöra utformningen, 
fasader, tak, utemiljö i syfte att uppnå ett mjukare intryck samt dessutom 
redovisa i vilken omfattning trä kan användas i bärande konstruktioner och 
hur alternativ energi som solceller kan installeras. 
 
Socialnämnden fick i uppdrag att redogöra för aktivitetsytor och 
lokalanvändning. 
 
Nya skissritningar för Mejeritomten har upprättats av Tengbom 
Arkitektbyrå i Jönköping och presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott av fastighetschef Torbjörn Isaksson som är projektledare. 
 
Projektet innehåller särskilt boende, trygghetsboende samt lokaler för 
hemvist för hemsjukvårdspersonal och personal inom hemtjänsten för den 
södra kommundelen. Dessutom planeras för köksfunktion som ska täcka 
behovet av tillagningskapacitet för vård och omsorgsdelen också för den 
södra kommundelen samt en mindre restaurangdel. 
 
På området kommer Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB bygga två 
punkthus. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 120 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22, § 175 
Skissritningar 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-09-2, § 183 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. Uppdraget var att se 
över den exteriöra utformningen samt redovisa hur alternativa material som 
trä och energi som solenergi kan användas. Tidplanen är att en upphandling 
ska kunna påbörjas i januari.  
 
Arkitekt Matt Pattersson redovisar en förändrad situationsplan, för 
entréplanet med utvecklat förhållande för huvudentré, logistik till 
restaurang, konferens- och aktivitetsytor mot natur och vatten i norr. 
Parkeringar är en utmaning som behöver hanteras i projektet. 
Besöksparkeringar behöver kunna lösas i närområdet, t.ex. lägret / Slätten. 
Även parkeringshus och källargarage bör beaktas.   
 
Arbete med fastighetsdelning är ett uppdrag som är givet till 
kommunledningskontoret för att se hur arbete på respektive del av området 
kan komma i gång och hur exempelvis parkeringsbehov kan lösas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet.  
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Information om VSBOs byggnationer 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Satu Jonsson föredrar ärendet. 
 
Första etappen på Tor – ett åttavånings och ett sexvåningshus, totalt 66 lgh. 
Anbud förhoppningsvis november, byggnation våren. Klart 2019. 
 
Liljedahl Vaggeryd – 4 våningar, 16 lgh. 
 
Gästgivaren – snabbaste sättet att komma i gång är att bygga ett koncepthus. 
Två fyravåningshus planeras för byggnation parallellt. Upphandling 
planeras på befintliga ritningar. Byggstart möjlig mars-april, byggtid två hus 
12 månader, kan vara inflyttningsklara våren 2019. 32 lgh.  
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Information om ESF-projektet Friskare arbetstid 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn och PA-konsult Jennie Säf föredrar ärendet. 
 
Sjukfrånvaron på sammantagen nivå ligger på 6,35 år 2016 och 2017, 
januari-augusti. Sett till antal dominerar psykisk ohälsa, 26%.  
 
ESF-projektet är ett kompetensprojekt 2018-2019 med uppföljning i början 
av 2020 i samverkan mellan kommuner och region, Tranås kommun är 
sammankallande i styrgruppen. Fokusgrupper i Vaggeryd är vård och 
omsorg och förskolan och en tonvikt ligger på livskunskap, hur psykisk 
ohälsa kan förebyggas. Den ökande sjukfrånvaron är bakgrunden till EFS-
projektet som fokuserar på fyra påverkansområden: 

• Kvalitetskultur 
• Chef och ledarskap 
• Jämställdhet 
• Resursanvändning 

 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hur vi har det på jobbet, är 
centralt i arbetet.  
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Information – exploateringsområde LogPoint/Stigamo 
kostnadsuppföljning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Magnus Ljunggren informerar om nuläge och kostnadsbild för 
exploateringsområde LogPoint / Stigamo. 
 
Ekonomi fram till sista augusti, 1 968 tkr intäkter. Total kostnad i år  
ca 16 mkr. 
 
Ytterligare 30 mkr i markköp är en tillkommande kostnad som ligger under 
kommunstyrelsens budget, inte tekniska utskottet.  
 
Total kostnad från projektets ursprungliga start t.o.m. sista augusti ca 65 
mkr.  
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Kommunstyrelsens mål 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till metod för mätning av 
måluppfyllelse som ska användas för att redovisa kommunstyrelsens 
måluppfyllelse 2018 i delårs- och helårsredovisning samt för att ge riktlinjer 
till verksamheten att sätta verksamhetsmål. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en anteckning till protokollet gällande 
kommunfullmäktiges övergripande mål 10 enligt bilaga.  
Vänsterpartiet delar också innebörden i denna anteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Som en del av budgetarbetet inför 2018 har kommunstyrelsen särskilt 
prioriterat 7 av kommunfullmäktiges övergripande mål samt formulerat 
kommunstyrelsens mål för 2018, 26 stycken. 
 
Målen för 2018 har som utgångspunkt att det är sista året på 
mandatperioden och därmed blir mätningen av måluppfyllelsen 2018 satt i 
relation till de nämndmål som gällt för 2016 och 2017. 
För att kunna mäta och bedöma måluppfyllelsen ska det ske ett 
tydliggörande av vad kommunstyrelsen efterfrågar för resultat och nytta 
med kommunstyrelsen 26 mål för 2018, samt att mätindikatorer alternativt 
metod för mätning av måluppfyllelse skall tilldelas målen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under sammanträdet den 22 augusti 
samt genom en arbetsgrupp 4 september bestående av Gert Jonsson och 
Kenth Williamsson med stöd av verksamhetsutvecklare, haft dialog kring  
strategi och förtydligande för alla 26 målen och vad som är viktigt för 
kommunstyrelsen att följa upp 2018. Detta ska ge verksamheten riktlinjer 
för att sätta verksamhetsmål. 
En summering av arbetet presenteras på dagens sammanträde. 
Resultatet föreslås till beslut i kommunstyrelsen den 4 oktober och ska 
sedan ingå i Vaggeryds kommuns Programbudget som bekräftas i 
kommunfullmäktige i november. 
 
Under nov-dec görs sedan en nulägesbedömning (ev. i etapper beroende på 
vilket mål) för att i dec-jan kunna sätta accepterade värden- (ev. i samband 
med nulägesbedömning) för 2018. 
 forts. 
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Utöver kommunstyrelsens mål för 2018, särskilt prioriterade utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunstyrelsen övriga  
mål ur strategisk plan och budget som ska följas upp i delårs- och 
helårsredovisning angående miljö, arbetsgivarpolitik, god ekonomisk 
hushållning och balanskrav samt kommunstyrelsens mål för integration. 
Dessa mål följs upp genom måluppfyllelse av nämndmålen med undantag 
för kommunstyrelsens mål för integration som redovisas separat genom 
samordning. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22, § 154 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse inför KSAU 2017-09-20 
Arbetsmaterial KS Målarbete 2018 till KSAU 2017-09-20 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 182 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet. 

Socialdemokraterna vill ha en protokollsanteckning gällande 
kommunfullmäktiges övergripande mål 10. Även vänsterpartiet delar 
innebörden i denna anteckning. 
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Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2017 för kommunstyrelsens 

verksamheter 
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2017 för tekniska utskottets 

verksamheter 
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2017 för räddningstjänsten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisar 
budget i balans både i bokslut per 31 augusti 2017 och i sina prognoser 
avseende helåret 2017. I bifogade rapporter, för var och en av 
verksamheterna framgår aktiviteter och insatser kopplade till 
kommunfullmäktiges och verksamheternas mål innevarande år. I allt 
väsentligt pågår många projekt och insatser kopplade till dessa mål. 
Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 159 behandlat och godkänt redovisning 
och bedömning av måluppfyllelsen inom  kommunstyrelsens verksamheter. 
Likaså har tekniska utskottet gjort bedömningar av måluppfyllelse och sin 
del av rapporten.  
 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet 
över tid präglats av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond 
med gamla resultat, avsevärt bidragit till kommunens ökning av det egna 
kapitalet.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter 
I denna delårsrapport per 31/8-2017 redovisar kommunstyrelsens nämnd 
sammantaget en prognos för helåret 2017 om plus 2,9 mnkr. Nedan beskrivs 
kortfattat de större posterna i prognosen. 
Kommunstyrelsens verksamhet innefattar både en politisk dimension och en 
förvaltningsdel. För den politiska verksamheten genom 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beräknas ett underskott. Den 
politiska verksamheten har tillförts något mer resurser inför 2018. 
 
 
 forts.  
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Programområde ”utvecklingsprojekt” innehåller inte enbart 
utvecklingsprojekt utan finansierar olika samarbeten och avgifter som en 
kommun över tid har upparbetat. Ett exempel på avgift är medlemsavgiften 
till Sveriges kommuner och landsting (SKL). Programmet är inte korrekt 
budgeterat och behöver korrigeras så att det balanserar.  
Fastighetsförvaltningen har ett överskott i delårsbokslutet främst kopplat till 
att löpande kostnader för underhåll i fastigheter inte är jämnt fördelat över 
årets tolv månader. Bedömningen är att dessa kostnader ökar under senare 
delen av året, men att ett prognosticerat överskott på en miljon kronor ändå 
kan förväntas uppstå vid årets slut. Ny fastighetschef Torbjörn Isaksson har 
tillträtt från september.  
Ett arbete har slutförts avseende fördelning av introduktionsersättning för 
nyanlända. En ny modell har sjösatts som innebär att 50 % av 
schablonersättningen för gruppen nyanlända kommer fördelas till BUN från 
och med 2017. En preliminär omfördelning är gjord mellan AME och BUN 
om 1.5 mnkr i bokslutet. Under hösten kommer den definitiv avstämning 
göras och prognosen är att programområdet ”flyktingmottagande” ändå ger 
ett överskott om 500 000 kr. Denna verksamhet föreslås få egen avräkning 
mot resultatfond inom eget kapital från och med 2017.  
Försörjningsstödets kostnader har avsevärt minskat gentemot föregående år. 
Detta är ett stort trendbrott mot de senaste årens kostnadsökningar för dessa 
bidrag. Den positiva trenden är en kombination av gott arbete från 
verksamhetsansvariga samt en gynnsam konjunktur som bidragit till högre 
sysselsättning. Ett överskott med 3,3 mnkr beräknas för programmet.  
Under programmet övrig verksamhet förväntas bland annat ett överskott 
upparbetas på personalvård och personalutbildningskontot till årets slut. En 
bedömning är att ungefär 1 mnkr inte förbrukas av tilldelade medel 
innevarande år. 
Tekniska utskottet 
Generellt inom den tekniska verksamheten pågår flera stora investeringar 
och exploateringsprojekt, vilket innebär att personal överbalanserar mot 
resurser kopplade till dessa verksamheter relativt den löpande 
driftverksamheten. Kompensationen för kapitaltjänsterna är inte genomförd. 
Detta påverkar den skattefinansierade verksamheterna och skulle minska det 
positiva delårsresultatet med 800 - 1 000 tkr. 
 
 forts. 
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Renhållningsverksamheten (program avfallsverksamhet) beräknas följa 
budget, vilket är lägre än tidigare års helårsresultat för verksamheten. 
Renhållningstaxan är sedan tidigare förhöjd för att täcka framtida kostnader 
för sluttäckning av deponin i Vaggeryd. Det lägre helårsresultatet 2017 
jämfört med tidigare år bedöms utifrån ökade kostnader för bildande av 
kommunalförbundet SÅM. 
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten beräknar en budget in balans vid årets slut under 
förutsättning att inget oförutsett inträffar. Efter en genomförd tillsyn enligt 
Miljöbalken så är oljeavskiljarna utdömda på de båda brandstationerna. 
Åtgärder krävs och kommer att kosta cirka 300 tkr men det är i nuläget 
oklart i vilken omfattning.  
 
Hela delårsrapporten innefattande alla nämnder behandlas i 
kommunstyrelsen den 4 oktober 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 
Delårsbokslut för tekniska utskottets verksamheter 
Delårsbokslut för räddningstjänsten 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-26 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
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Delårsrapport 2017 för Vaggeryds kommun  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
- fastställa delårets resultat 
-  godkänna barn- och utbildningsnämndens återkoppling på uppdraget som 

gavs av kommunstyrelsen i juni, samt att avslå begäran om tilläggsbidrag 
för volymkompensation i skolan samt 

-  utifrån prognostiserat resultat tilldela ett kommunalt driftsbidrag om 1,5 
mnkr till Bratteborg för renovering av ridanläggning i enlighet med 
Strategisk plan och budget 2018 

 
Jan-Olof Svedberg (SD) deltar ej i beslutet p.g.a. att han ej haft möjlighet att 
ta del av handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen fortsätter att växa i antalet invånare och vid halvårsskiftet 
uppgår invånarantalet till 13 749 personer vilket är 105 fler än vid årsskiftet.  
 
Uppföljningen av de övergripande målen för Vaggeryds kommun visar att 
kommunen i flera av sina mål jobbar brett och aktivt, medan några av målen 
påbörjats men inte nått så långt. I rapporten framgår aktiviteter och 
bedömningar av alla målen såväl kommunfullmäktiges som nämndernas 
egna mål.  
 
Kommunen har fortsatt hög personalomsättningen för yrkesgrupperna 
socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare. Dessa 
yrkesgrupper betecknas som bristgrupper och är även ett nationellt problem. 
Konkurrensen är stark mellan länets kommuner och det innebär att 
Vaggeryds kommun behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med 
personalförsörjningen.  
31 aug 2017 saknar Vaggeryds kommun 5 socialsekreterare, 1 
sjuksköterskor, 20 grundskollärare och drygt 40 förskollärare. 
Sjukfrånvaron i kommunen har ökat något sett till samma period de 
förgående åren. Den totala sjukfrånvaron för januari-juli 2017 är 6,44%.  
 
 forts. 
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Av den totala sjukfrånvaron för perioden har långtidssjukfrånvaron (över 60 
dagar) ökat i kommunen även om den är låg i jämförelse med övriga 
kommuner i länet. För perioden jan-juli 2017 utgör frånvaron över 60 dagar 
34,23 % jämfört med motsvarande period 2016, den uppgick till 28,59 %. 
 
Resultatet för de åtta första månaderna 2017 visar på ett överskott om 21,9 
mnkr, att jämföra med 25,2 mnkr för samma period 2016. Helårsprognosen 
för 2017 pekar på ett överskott om 15,5 mnkr. Samtliga nämnder redovisar 
överskott eller budget i balans i delårsresultatet och tillsammans en 
helårsprognos om plus 11 mnkr. Det är främst kommunstyrelsen och 
socialnämnden som avviker positivt mot budget med prognoser om plus 2,9 
respektive plus 5,3 mnkr. Inom kommunstyrelsen förväntas 
försörjningsstödet bli 3,3 mnkr lägre än budget, inom socialnämnden är det 
främst ensamkommande barn, en central reserv samt särskilda boenden som 
bidrar till deras resultatprognos. I rapporten redovisas en mer omfattande 
beskrivning. Socialnämnden redovisar också sin handlingsplan för budget i 
balans, med åtgärder om sammanlagt ungefär 5 mnkr, vilket också bidrar till 
den positiva prognosen. Barn och utbildningsnämnden redovisar ett positivt 
resultat, samt en positiv prognos om 0,4 mnkr, vilket är betydligt bättre än 
vid senaste uppföljningen. Ett antal åtgärder tillsammans med en ny 
bedömning av statsbidrag förklarar delar av förbättringen.  
 
Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgår per 31 augusti till 52,9 
mnkr, vilket kan jämföras med 25,6 mnkr motsvarande period 2016. Bland 
de större posterna kan nämnas: 
 
* Exploatering industriområde Stigamo (16,0 mnkr) 
* Investeringar Elverket (6,6 mnkr) 
* Släck- och räddningsfordon (4,1 mnkr) 
* Vattenverk (3,2 mnkr) 
* Ledningsförnyelse – befintligt VA-nät (2,7 mnkr).  
* Bondstorps skola (2,6 mnkr) 
 
I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 99 %. Totalt t.o.m. 31 augusti har 
kommunen använt 96 procent av skatteintäkterna och den 
kommunalekonomiska utjämningen till verksamheterna, vilket betyder att 
det finansiella målet är uppfyllt. 
 
 forts. 
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Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive  
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, i delårsbokslutet 2017 uppvisas en soliditet om 37 % vilket är en 
ökning med ungefär 1 procent jämfört årsskifte och ungefär 3 procent 
jämfört delårsbokslutet 2016.  
 
Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 577,3 mnkr. Inflationen är i augusti 2017 år 2,3 
procent, vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 590,6 mnkr, givet att 
kapitalet ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2017-08-31 är 599,2 
mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre än målsättningen 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2017 för Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar fullmäktiges 
måluppfyllelse sammanställt fram till sista augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan ge följande förslag till 
kommunfullmäktige: 
-  fastställa delårets resultat 
-  godkänna barn- och utbildningsnämndens återkoppling på uppdraget som 

gavs av kommunstyrelsen i juni, samt att avslå begäran om tilläggsbidrag 
för volymkompensation i skolan samt 

-  utifrån prognostiserat resultat tilldela ett kommunalt driftsbidrag om 1,5 
mnkr till Bratteborg för renovering av ridanläggning i enlighet med 
Strategisk plan och budget 2018 

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Ägartillskott – Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
(VSBO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån prognostiserat resultat tilldela 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB ett ägartillskott om 1 mnkr 2017 i syfte 
att stärka bolagets arbete med att nå kommunens målsättning om en ökad 
befolkning framförallt genom nyproduktion av attraktiva kommunala 
hyresrätter i centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kristin Stark (MP) och Thomas Axelsson (KD) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB har lämnat in en begäran om sänkt 
borgensavgift. 
 
Kommunledningskontorets förslag är att kommunstyrelsen beslutar att 
utifrån prognostiserat resultat tilldela Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
ett ägartillskott om 1 mnkr 2017 i syfte att stärka bolagets arbete med att nå 
kommunens målsättning om en ökad befolkning framförallt genom 
nyproduktion av attraktiva kommunala hyresrätter i centralorterna Vaggeryd 
och Skillingaryd. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om sänkt borgensavgift - VSBO 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Allan Ragnarsson (M) föreslår avslag på kommunledningskontorets förslag. 
 
Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) 
föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunledningskontorets förslag. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 § 185 2017/224 17 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Internkontrollplan 2017-2018 – kommunlednings-
kontorets verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internkontrollplan 2017-2018 för 
kommunledningskontorets verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 
för kommunledningskontorets verksamheter. Planen innehåller ett 
gemensamt kontrollområde för strukturerat arbetsmiljöarbete, åtgärder och 
uppföljning, samt ett antal enhetsspecifika kontrollområden. 
 
Förvaltningen har som ambition att internkontrollplanen ska vara ett levande 
dokument som revideras vid behov. För 2018 kan därför områden tillkomma 
om exempelvis avvikelser identifieras i arbetet med ständiga förbättringar. 
 
Tillkommande områden kommer vid aktualitet att kommuniceras med 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan 2017-2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 189 
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Intresseanmälan att få bli borgerlig vigselförrättare i 
Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå länsstyrelsen att godkänna Anna 
Munkstierna som borgerlig vigselförrättare i Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Intresseförfrågan om engagemang som vigselförrättare har inkommit från 
Anna Munkstierna. 
 
Det är kommunen som föreslår vigselförrättare till länsstyrelsen. 
 
Åsikter om inlämnad ansökan från nuvarande borgerliga vigselförrättare har 
lämnats in. 
 
Beslutsunderlag 
Intresseförfrågan från Anna Munkstierna 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-06, § 169 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 190 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott ska riktlinjer för 
vigselförrättare tas fram. Det behöver då också ingå en utbildning. 
 
Frågan lyfts om även borgerlig begravning ingår. Detta ingår ej i uppdraget, 
vem som tillfrågas kan fungera som officiant vid begravning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Allan Ragnarsson (M) föreslår att riktlinjer för uppdraget ska först tas fram. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Allan Ragnarssons förslag och ställer förslagen mot varandra. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Förlagsinsats hos Kreditgarantiföreningen Jönköpings 
län ek. förening omvandlas till bidrag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att förlagsinsatsen omvandlas till bidrag under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ek. förening, KGF, har inkommit 
med en skrivelse där de önskar svar om kommunen går med på att 
förlagsinsatsen får omvandlas till ett bidrag. 
 
Idag är KGF en ekonomisk förening och har ett väl fungerande samarbete 
med Science Park. En utredning har visat på att stiftelseform skapar bättre 
förutsättningar för  ett mer utvecklingsorienterat arbete.. Denna stiftelse ska 
ha som ändamål att främja  näringsliv, forskning eller kompetensutveckling 
med inriktning mot entreprenörskap, innovation eller förnyelse.  
 
För ytterligare information och förslag på upplägg, se den bifogade inkomna 
skrivelsen med ”Framtidsfrågor för Kreditföreningen Jönköpings län ek. 
förening. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2017-07-15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 191 
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Solidarisk borgen samt regressavtal mellan 
medlemskommunerna för Kommunalförbundet 
Samverkan Miljö och Återvinning (SÅM) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

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

 
- borgensåtaganden enligt ovan ska undertecknas av kommunstyrelsens 

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

 
- anta regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

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

 
- ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna upprättat 

regressavtal (bilaga 1) 

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

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

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

 
Beslutsunderlag  
Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet SÅM 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 201 
 
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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Sammanträdesdagar 2018 och januari 2019 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till plan för 
sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2018 och januari 2019  
avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till plan för sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2018 och 
januari 2019 har upprättats avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till plan för sammanträdesdagar daterad 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 193 
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Förtjänsttecken 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst 
utdela förtjänsttecken till de uppräknade på bifogad förteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årets förtjänsttecken ska utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och 
förtroendevalda politiker som innehaft uppdrag i kommunen i 20 år. 
 
En redovisning av de som är kvalificerade för förtjänsttecken har upprättats. 
 
Det noteras att det kan komma till några ytterligare som är kvalificerade till 
förtjänsttecken. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anställda och förtroendevalda politiker kvalificerade för 
förtjänsttecken. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 194 
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Samarbetsavtal resurser för basverksamhet Business 
Gnosjöregionen (BGR) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat samarbetsavtal för 

Business Gnosjöregionen (BGR). 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in VDn för BGR för att informera 

om arbetet som görs inom BGR och vilka möjligheter som finns för 
vårt näringsliv och hur näringslivet kan få ett ökat engagemang. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samarbetsavtalet innebär att nedanstående resurser från och med 1 augusti 
2017 erbjuds, efter bästa förutsättning och möjlighet, till BGR för dess 
basverksamhets drift utan ersättningskrav, för det gemensamma intresset att 
öka konkurrenskraft för Gnosjöregionens näringsliv. Angiven 
beläggningsåtgång, är uppskattad och kan komma att variera.  
Samarbetsavtalet kan sägas upp av endera part med 1 månads uppsägnings-
tid. 

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

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

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

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

kommun, Tamara Modric 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2017-08-22, § 177 
Samarbetsavtal för BGR 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 195 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med 
tillägget att VDn för BGR bjuds in för att informera om arbetet som görs 
inom BGR och vilka möjligheter som finns för vårt näringsliv och hur 
näringslivet kan få ett ökat engagemang. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med sitt tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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PKS – Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- 
och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Primärkommunala 
samverkansorganets beslut enligt nedan: 

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

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

  forts. 
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Beslutsunderlag 
Region Jönköpings län, Missiv 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslut 
Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 
hemsjukvården, Uppdragsbeskrivning 2017-06-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 196 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge barn-  
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål  
för skolskjutsverksamheten. Mål som sedan ska fastställas av kommun-
fullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för 
skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör fastställas av kommun-
fullmäktige. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av tekniska utskottet och 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Tekniska utskottet har 2017-05-09, § 52 beslutat att inte lämna några 
synpunkter på motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-08-30, § 71 beslutat föreslå att 
motionen bifalls. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 028 
Remiss till tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden 2017-04-06 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09, § 52 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-30, § 71 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-20, § 192 
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Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande kommundirektör Torbjörn Åkerblad informerar om följande 
ärenden: 
- Nya näringslivschefen Patrik Kinnbom på plats – har de senaste fem 

åren arbetat som utvecklingschef vid Vimmerby kommun, bor i 
Jönköping 

- Södra Vätterbygden – samverkande planering / Sweco / Tillväxtverket 

- Revision av boendeutvecklingen pågår – arbetet i linje med prognos 
(delårsbokslut) 

- Nationell och regional plan – Y:et utpekad som namngiven investering 
2024-2029. Regionen föreslår att 200 mkr av de 500 mkr i med och 
samfinansiering används 2018-2023.  
JLT upphandling 2022, mest kostnadseffektivt med eltåg ERTMS 
stambanan 2023, stora extra kostnader om ej taktar 
Vaggeryd har ramavtal med i stort sett samtliga konsulter som skulle 
kunna påbörja en förstudie i syfte att beskriva hur samhällsnytta skulle 
kunna säkerställas så tidigt som möjligt. Fortsätt efterfråga åtgärder för 
diagonalen i regionala planen. 

- Nya stambanor: De största nyttorna uppstår först när hela systemet är 
färdigt och därför är en snabb utbyggnadstakt mycket viktig och därmed 
är finansieringen knäckfrågan som måste lösas. En lösning med 
alternativ finansiering förordas. 

- Förmöte på Näringsdepartementet torsdagen den 12 oktober med syfte 
att inhämta synpunkter från berörda inför Korridorforum i Bryssel 
17/10 gällande godstransporter. Med på mötet medverkar också vår 
TEN_T koordinator på Trafikverket, Ulla-Stina Ingemarsson. 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Kommundirektörens vidaredelegation till kommunens ekonomichef 

Jörgen Hansson om att besluta om köp och försäljningar av finansiella 
instrument samt överföring av likvida medel för Vaggeryds kommun i 
enlighet med fastställda placeringsriktlinjer beslutade i Vaggeryds 
kommun      

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-08-31,  
Tillstånd till kameraövervakning, Jordbruksverket 

3. Länsstyrelsen Västra Götalands län, beslut 2017-09-25, Tillstånd till 
kameraövervakning, Volvo Technology AB 

4. Skolinspektionen, beslut 2017-09-19, Avslå ansökan om godkännande 
av VFG Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende det 
nationella fordons- och transportprogrammet 

5. Skolinspektionen, beslut 2017-09-26, Avslå ansökan om godkännande 
av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Jönköping 

6. Skolinspektionen, beslut 2017-09-26, Avslå ansökan om godkännande 
av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola vid Thoren 
Business School Jönköping 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27 
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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. Kameraövervakning, kommunledningskontoret, beslut 2017-09-26 
2. Dispositionsrätt för småhustomt, kommunledningskontoret, beslut 

2017-08-31, 2017-09-25 dnr KS 2017/010 
3. Grannehörande, kommunledningskontoret, beslut 2017-09-12  

dnr KS 2017/011 
4. Lantmäteriförrättning, kommunledningskontoret, 2017-08-21,  

2017-09-21 dnr KS 2017/184 
5. Brandskyddskontroll – föreläggande från brandskyddskontrollant, 

räddningstjänsten, beslut 2017-08-29, Rtj 2017-000046 
6. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  

beslut 2017-08-14 dnr TU 2017/005 
7. Upplåtelse av torgplatser, tekniska kontoret, beslut 2017-08-18  

dnr TU 2017/006 
8. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2017-09-05  

dnr TU 2017/009 
9. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2017-08-16  

dnr TU 2017/010 
10. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2017-09-05, 2017-08-29,  

2017-07-25, 2017-08-21 dnr TU 2017/011 
11. Kommunalt vägbeläggningsbidrag till enskild väg, tekniska kontoret, 

beslut 2017-08-01 dnr TU 2017/016 
12. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2017-08-29  

§ 151, 2017-08-29 § 152, 2017-08-29 § 153 
 
Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2017-09-20 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-22 
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Övriga frågor 
 
Digitalisering och fria surfzoner 
Thomas Axelsson (KD) väcker fråga om digitalisering och fria surfzoner. 
En motion avslogs p.g.a. konkurrensskäl. Föreslår att denna fråga tas upp på 
nytt för att belysa möjligheten att införa fria surfzoner. 
 
Kommunstyrelsen har ett mål om ökad tillgänglighet. Kan vara en del i 
kommunstyrelsens mål. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i arbetet med 
det aktuella målet bedöma möjligheten till fria surfzoner. 
 
Företagsetablering av farlig verksamhet 
Klas Gustavsson (V) frågar hur det gick med företagsetablering av farlig 
verksamhet. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) svarar att förfrågan avvisades. 
 
Shelltomten 
Klas Gustavsson (V) frågar vad som händer med Shelltomten. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) svarar att det pris som erbjöds var för högt. 
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