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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Fastigheten Vaggeryd Fridhem 1 – Uthyrning 
- Renhållningsordning för Vaggeryds kommun 2018-2022, 

beslut om utställning 
- Bratteborgs Ryttarsällskap – Avtal för reglering av åtaganden i samband 

med uppförande av stallbyggnad 

Övriga frågor 
- Anlagda bränder på Fågelforsskolan 
- Möte – Skötselrådet 
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Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till den parlamentariska gruppen för 
att ta fram ett färdigt förslag till Vindbruksplan för Vaggeryds kommun för 
utställning till kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag till Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har varit ute för samråd. 
Under samrådstiden inkom cirka 30 yttranden som redovisas i en 
samrådsredogörelse. 

Den politiska referensgruppen för vindkraft, med en representant från 
respektive parti i kommunfullmäktige, har haft ett arbetsmöte kring de 
områden som identifierats i de inkomna yttrandena och i samrådsmöte med 
länsstyrelsen:  

- Kommunalt veto 
- Minimiavstånd till bostäder 
- dB(A) vid Bostäders/byggnaders fasad 
- Stort opåverkat område 
- Mindre områden 
- Klassning av de potentiella vindbruksområdena 
- Hantering av verk vid fastighetsgräns 

Referensgruppen har för varje område tillsammans med extern konsult och 
kommunledningskontorets tjänstemän lyft fram alternativa 
ställningstagande, se dokumentet ”Arbetsmöte Vindbruksgruppen 2017-09-
27”. Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till de 
olika alternativen och ger förslag till kommunstyrelsen för den fortsatta 
hanteringen samt föreslår att vindbruksplanen med de föreslagna 
ändringarna skickas ut på utställning. 

 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse, Vindbruksplan för Vaggeryds kommun, 2017-09-11 
Arbetsmaterial, Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
Dokumentation ”Arbetsmöte Vindbruksgruppen 2017-09-27” 
Karta, områden i samrådsredogörelsen 
Kartskiss, alternativ för buffertzoner 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till den 
parlamentariska gruppen för att ta fram ett färdigt förslag till Vindbruksplan 
för Vaggeryds kommun för utställning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag och finner det bifallet. 
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Beslut om att inrätta projekt med fokus på utbyte av 
fordonsflotta till fossilbränslefria fordon 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att inrätta ett 

projekt med fokus på utbyte till fossilbränslefria fordon och fordons-
samordning. 

2. En extra resurs tas in för att fram till årsskiftet 2018/2019 samordna 
fordonsutbytet samt arbetet med ny grönstrukturplan. 

3. Kostnaden på 490 tkr finansieras av medel från kommunstyrelsens 
utvecklingsprojekt ur 2018 års budget. 

4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten att söka 
statliga medel till projektet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningar och bolag har under våren tagit fram utbytesplaner för hur de 
preliminärt planerar att förändra fordonsflottan som ett steg i att försöka 
uppnå  målen 50 % fossilfria fordon och 75 % miljöbilar till år 2020. 
Utbytesplanerna är dock inget som garanterar måluppfyllelse och frågan 
behöver vidare arbete.  
 
För att säkerställa uppfyllelsen av målen inom Begränsad klimatpåverkan 
föreslås ett särskilt fokus på fordonssamordning och utbyte till 
fossilbränslefria fordon som hanteras i projektform. Det slutgiltiga resultatet 
från projektet kommer att vara ett förslag kring hur kommunen skapar en 
kvalitetssäker process för framtida fordonshantering och en stabil utveckling 
mot en fossilfri fordonsflotta. Projektet pågår under hösten 2017 till 
årsskiftet 2018/2019.  
  
Projektet delas in i tre delar; 
1.Nulägesanalys för att beskriva förutsättningar att klara målen genom 
utbytesplanen och utredning kring rutiner vid fordonshantering 
2. Stödfunktion och koordination i fordonsfrågan 
3. Utvecklingsförslag för framtida hantering och organisation av fordonen 
 
Beslutsunderlag  
Projektplan för utbyte av fordonsflotta till fossilbränslefria fordon 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-06 
 
 forts. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vikarierande miljöstrateg Madeleine Larsson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
med tillägget att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
möjligheten att söka statliga medel för projektet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med Kenth Williamssons tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyren beslutar om att upprätta Grönstrukturplan för Vaggeryds 
kommun. Grönstrukturplanen ska godkännas av kommunstyrelsen och 
fungera som ett planeringsunderlag till hjälp för framtida kommunala 
ställningstaganden, avvägningar och beslut.  

Sammanfattning av ärendet  
Projektets målsättning är att ta fram ett planeringsunderlag, en 
grönstrukturplan, som föreslås beskriva kommunens gröna strukturer 
övergripande samt att ta fram förslag för åtgärder i kommunens fem tätorter. 
Utgångspunkt är att få med grön infrastruktur och ekosystemtjänster som 
nya perspektiv. Grönstrukturplanen ska fungera som planeringsunderlag och 
kommer inte ersätta de beslutade tematiska tilläggen Grönplan för 
Skillingaryd och Grönplan för Vaggeryd i detta skede.   
Beslutsunderlag  
Miljöprogram Vaggeryds kommun beslutad 2014-09-29 av 
kommunfullmäktige 
Målområde 15, God bebyggd miljö, åtgärd 55- revidera 
grönstrukturplanerna samt Tillägg till Miljöprogram, Åtgärdsprogram 
Hälsans miljömål åtgärd 5 och 6. 
Strategiskt Boendeutvecklingsprogram del 3, Handlingsplan. Mål -Hållbar 
boendeutveckling, åtgärd 13. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-06 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och vikarierande miljöstrateg Madeleine 
Larsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Tidsplan och remissförfarande för revidering av 
miljöprogrammet 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Förslaget till tidsplan för revidering av miljöprogrammet godkänns. 

2. Föreslagna remissinstanser godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det befintliga miljöprogrammet för kommunen omfattar åren 2014-2017 
och en revidering av miljöprogrammet inför nästa tidsperiod ska utföras. 
Revideringen kommer omfatta tre olika delar. 
Del 1 Översikt och nulägesanalys, Del 2 Mål och strategier och  
Del 3 Handlingsplan. Del 1 är avklarad och bifogad skrivelse innehåller en 
tidsplan för Del 2 och Del 3. Skrivelsen innehåller även förslag på 
remissförfarande. 

Beslutsunderlag  
Tidsplan och remissförfarande för revideringen av miljöprogrammet,  
2017-10-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02 

Arbetsutskottet behandling av ärendet 
Vikarierande miljöstrateg Madeleine Larsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Delegationsrätt för detaljplaner 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde förtydliga innebörden med att anta 
detaljplan av mindre vikt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att följande delegeringar från 
kommunfullmäktige flyttas från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott:  

-  upprätta anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller 
har principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen.  

-  upprätta anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap 
plan- och bygglagen  

 

Sammanfattning av ärendet  
Den parlamentariska gruppen har berett frågan om framtagande av 
detaljplaner och ser bland annat en ökad tydlighet i att detta strategiska 
arbete både uppdras och beslutas av kommunstyrelsen, i de fall en detaljplan 
inte av principiella skäl ska beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Som myndighetsnämnd baserar miljö- och byggnämnden många av sina 
beslut på just detaljplaner. Genom ändringen skiljs instanserna åt. Följden 
blir att miljö- och byggnämnden istället blir remissinstans i framtagandet av 
detaljplaner.  
 
Parlamentariska gruppen föreslår att berörd del under miljö- och 
byggnämndens reglemente, rubrik 1.2 Delegering från kommunfullmäktige 
flyttas till kommunstyrelsens reglemente, § 9 Delegering från 
kommunfullmäktige.  
 
I föreslagen organisation framhåller den parlamentariska gruppen vikten av 
samarbete mellan förvaltningarna kring PBL. På förvaltningssidan kommer 
en risk- och konsekvensbedömning kring arbetsmiljö och handläggning att 
genomföras och inkluderas inför kommunstyrelsens hantering av ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 098 att remittera ärendet till 
miljö- och byggnämnden för yttrande. 
 forts.  
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Miljö- och byggnämnden meddelar i beslut 2017-06-27, § 136 att miljö- och 
byggnämnden inte har någon erinran mot förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 130 att anta förslaget om att 
följande delegeringar från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsens reglemente:  
- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen.  
-  anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap plan- och 

bygglagen  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19, § 092  
Tjänsteskrivelse 2017-05-03, Riskbedömning  
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 098  
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-06-27, § 136  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 162  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-09-06, § 163 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ställa sig bakom 
kommunledningskontorets förslag, men att det till kommunstyrelsens 
sammanträde finns med ett förtydligande om innebörden med att anta 
detaljplan av mindre vikt. 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 

- Planavgifter 
Beslut att samhällsutvecklaren gör en utredning med förslag och 
konsekvensbeskrivning. 

- Tor 11, eventuellt köp 
Beslut att samhällsutvecklaren arbetar vidare med ärendet utifrån dagens 
diskussion. 

- Riktlinjer markanvisning/exploateringsavtal, information om 
uppstart 

- Exploateringsredovisning, information om uppstart 
- Lyckorna, fastighetsindelningsmöjligheter 

Beslut att samhällsutvecklaren arbetar vidare med ärendet utifrån dagens 
diskussion. 

- Markägarträff, information om planering 

- Båramo, PGF, arrende, information om pågående arbete 

- Jönköpings energi – behov av mark på Stigamo 
Beslut att samhällsutvecklaren arbetar vidare med ärendet utifrån dagens 
diskussion. 

- Zenergy – markförfrågan 
Beslut att samhällsutvecklaren arbetar vidare med ärendet utifrån dagens 
diskussion. 
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Kaffegatan – sälja resterande tomter för enskilt 
byggande samt prissättning av tomterna 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner att resterande tomter på Kaffegatan i 

Skillingaryd säljs för enskilt byggande. 

2. Arbetsutskottet godkänner att resterande tomter på Kaffegatan i 
Skillingaryd säljs för ett pris om 222 kr/m² exkl. fastighets-
bildningskostnad. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt upphandling 2012 tilldelades LJ Bygg AB att uppföra 9 stycken 
småhus på Kaffegatan. Avtalet med LJ Bygg AB har genom avtal upplösts 
och bolaget är införstådd med att tomterna kommer bebyggas och av annan 
part. 
 
Oktober 2017, återstår 4 stycken tomter att sälja på Kaffegatan och det har 
tecknats dispositionsrätter för 2 av tomterna, där LJ Bygg AB inte kommer 
uppföra husen, utan kunderna önskar anlita egen byggentreprenör. 
För att möjliggöra framtida försäljning av de återstående tomterna föreslås 
priset för de återstående tomterna uppgå till 222kr/m² exkl. fastighets-
bildningskostnad. De 222 kr/m² baseras på tidigare upprättade kalkyler för 
området. Som ett exempel anges i kalkylen tomten på Kaffegatan 7 bli 
540m² och priset har angetts till 120 000kr. Detta ger således 
120 000/540=222kr/m². 
 
Samhällsutvecklare Tina Blomster redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-08 
Kalkylark 
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Nyttjanderättsavtal – Trolleberget 1:1 m.fl. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat nyttjanderättsavtal inom Trolleberget 
1:1 m.fl. med Skillingaryds Frisksportklubb för mountainbikeverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet  
Skillingaryds Frisksportklubbhar inkommit med en förfrågan om att nyttja 
delar av Trolleberget 1:1 m.fl. för arrangerade mountainbiketräningar och 
några mindre tävlingar. 
 
Kanslifunktionen har upprättat ett 1-årigt nyttjanderättsavtal, där klubben 
medges rätt att nyttja marken avgiftsfritt. Klubben ska sätta upp tydliga 
informationstavlor om träningar sker, körriktningar och även informera de 
aktiva om regler som gäller. Klubben ska även samordna sina inplanerade 
aktiviteter med jakträttsinnehavare och även med pågående skogsbruk. 
Klubben ska även stämma av med kommunen tekniska kontor om vilka 
åtgärder som får och kan göras på marken. 
 
För ytterligare villkor och överenskommelser se bifogat avtal med 
tillhörande karta. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-08 
Nyttjanderättsavtal 
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Storgatan Skillingaryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret och tekniska kontoret samt kommunstyrelsens 
presidie och tekniska utskottets presidie i samverkan med Intresse-
föreningen får i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för att utveckla 
Storgatan i Skillingaryd. 

Sammanfattning av ärendet  
2012 arbetade kommunen med en ambitionskatalog för att blanda annat 
lyfta centrummiljöerna i Vaggeryd och Skillingaryd. 
 
Storgatan i Skillingaryd lyftes fram som ett eget projekt och därefter har 
olika skisser tagits fram av kommunens stadsarkitekt. 
 
För att komma vidare i processen behöver beslut fattas om arbetet med 
utvecklingen av Storgatan i Skillingaryd ska fortsätta. 
 
De framtagna skisserna behöver ses över och utredas, vad det gäller 
genomförbarhet och ekonomi. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11 
Framtagna skisser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunledningskontoret och 
tekniska kontoret samt kommunstyrelsens presidie och tekniska utskottets 
presidie i samverkan med Intresseföreningen får i uppdrag att fortsätta 
utreda förutsättningarna för att utveckla Storgatan i Skillingaryd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning 
bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret i avvaktan på yttrande 
från Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom en motion angående att verka för att i största möjliga 
utsträckning bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus. 
 
Enligt boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan som antogs 2017, ska 
VSBO och kommunen enligt åtgärd 18 ”prioritera förnyelsebara material, 
såsom exempelvis trä och limträbalkar”.  
 
Alla 32 åtgärderna i handlingsplanen är under uppföljning med respektive 
ansvarig funktion/verksamhet/enhet/bolag och återkoppling sker till 
politiken under första kvartalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 085 
Remiss till Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB och 
kommunledningskontoret 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-08 
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Medborgarförslag – Kommunal brygga på den 
kommunala badplatsen i Rolstorpasjön 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom ett medborgarförslag om kommunal brygga på den kommunala 
badplatsen i Rolstorpasjön. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 091 att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Kultur- och 
fritidsnämndens ställningstagande till att avslå medborgarförslaget grundar 
sig på att nämnden saknar ekonomiska förutsättningar att klara de 
långsiktiga kostnaderna som det innebär att införskaffa, driva och sköta 
ytterligare en badplats med kommunal brygga. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 051 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2017-05-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-08-30, § 091 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-08 
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Försäljning fastigheten Packebo Bolet 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lägga ut fastigheten Packebo Bolet till 
försäljning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun förvärvade under 2013 fastigheten Packebo Bolet. 
Fastigheten har sedan dess hyrts av socialförvaltningen för att användas som 
särskilt boende. Då behovet inte längre föreligger har socialförvaltningen 
2017-10-05 sagt upp hyreskontraktet. Förvaltningen ser inget annat 
användningsområde för fastigheten utan föreslår att den läggs ut för 
försäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-11 
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Fastigheten Vaggeryd Fridhem 1 – Uthyrning 
Arbetsutskottets beslut 
Fastighetsenheten får i uppdrag att hitta en lämplig hyresgäst till den stora 
lägenheten på fastigheten Fridhem 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att köpa fastigheten Vaggeryd 
Fridhem 1.  
 
Vid dagens sammanträde lyfter ordförande Gert Jonsson (M) frågan om att 
ge fastighetsenheten i uppdrag att hitta en lämplig hyresgäst till den stora 
lägenheten på fastigheten Fridhem 1. 
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Socialnämnden – Återrapportering ”Handlingsplan för 
budget i balans 2017” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens återrapportering om åtgärder 
för att nå en budget i balans 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Mot bakgrund av att socialnämnden vid årets första uppföljning redovisade 
ett prognostiserat underskott motsvarande 4,6 mnkr på helårsbasis för 2017 
beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2017-06-26 § 094 att 
socialnämnden skulle återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde 
senast den 30 oktober 2017 med en plan innefattande åtgärder för att nå en 
budget i balans.  
 
I separat bilaga redovisas fyra åtgärder, aktiviteter, ansvar och ekonomisk 
effekt. 
 
Beslutsunderlag  
Socialnämndens beslut 2017-09-04, § 66 
Handlingsplan för budget i balans 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att beslutet ändras till att kommunstyrelsen 
godkänner socialnämndens återrapportering om åtgärder för att nå en budget 
i balans 2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag och finner det bifallet. 
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Taxor 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2018 års taxor. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) reserverar sig mot 
beslutet avseende hemsjukvårdsavgift enligt skriftlig reservation. 
 
Protokollsanteckning 
Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) får en 
protokollsanteckning till protokollet gällande avgiftshöjning för lunch i 
servering och höjda avgifter för gruppverksamheten i sim- och 
sporthallarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. I separat 
handling ”Taxor och avgifter 2018” finns förslag till taxor och avgifter för 
2018.  

Kommunens avgifter och taxor bereds dels i respektive nämnd och dels 
inom ramen för kommunens budgetprocess.  

Beslutsunderlag  
Taxor och avgifter 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.  
 
Till kommunstyrelsen kommer en del justeringar att göras utifrån dagens 
diskussion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget till taxor 2018 förutom 
införande av en hemsjukvårdsavgift på 250 kr. Istället föreslår han att den 
verksamheten ska vara avgiftsfri. 
 
Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) vill ha en 
protokollsanteckning gällande avgiftshöjning för lunch i servering och höjda 
avgifter för gruppverksamheten i sim- och sporthallarna. 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag i sin helhet och Kenth Williamssons 
förslag avseende hemsjukvårdsavgiften och ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag. 

Omröstning begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag avseende 
hemsjukvårdsavgiften. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 
Ulf Abrahamsson (C) X 
Kenth Williamsson (S) X 
Annelie Borgström (S) X 
Maritha Bengtsson (KD) X 
Gert Jonsson (M) X ___ 

3 2 

Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla 
kommunledningskontorets förslag i sin helhet. 
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Programbudget 2018 för räddningstjänstens 
verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar programbudget för 2018 för räddningstjänstens 
verksamhet. Dokumentet innehåller nämndens prioriterade mål samt 
fördelning av nämndens ekonomiska ram på programområden. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 juni 2017 om 
Strategisk plan och budget för 2018-2020. Budgeten tydliggör de 
ekonomiska förutsättningarna samt lyfter fram de mål och uppdrag som är 
särskilt prioriterade i kommunen och/eller specifikt i en enskild nämnd. 
Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. I SPB18-20 ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen.  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har Räddningstjänsten i 
programbudget för 2018 prioriterat de mål som berör nämnden och som ska 
fokuseras kommande år utöver ordinarie verksamhet. Likaså har de 
ekonomiska justeringar som beslutats i SPB18-20 fördelats vidare till rätt 
programområde.  

Räddningstjänsten har en investeringsverksamhet inom ramen för nämndens 
ansvarsområde. Dessa investeringsprojekt finns upptagna och beslutade i 
SPB18-20 som antogs den 26 juni i kommunfullmäktige.  

Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om programbudget 2018, tar 
förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag  
Programbudget 2018 för Räddningstjänstens verksamhet 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-10-10 
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Programbudget 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta programbudget 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Dokumentet innehåller nämndens 
prioriterade mål samt fördelning av nämndens ekonomiska ram på 
programområden.  

Reservation 
Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) reserverar sig mot 
beslutet enligt skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 juni 2017 om 
Strategisk plan och budget för 2018-2020. Budgeten tydliggör de 
ekonomiska förutsättningarna samt lyfter fram de mål och uppdrag som är 
särskilt prioriterade i kommunen och/eller specifikt i en enskild nämnd. 
Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. I SPB18-20 ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen.  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har kommunstyrelsen i 
programbudget för 2018 prioriterat de mål som berör nämnden och som ska 
fokuseras kommande år utöver ordinarie verksamhet. Likaså har de 
ekonomiska satsningarna i SPB18-20 fördelats vidare till rätt 
programområde. Bland de satsningar som gjorts till ramen kan nämnas 100 
tkr till kommunfullmäktige för införandet av webbsändningar vid 
sammanträden, 100 tkr för att täcka förtroendevaldas arvoden. KS politik 
förstärkts med 500 tkr. I syfte att finansiera eventuella merkostnader vid en 
successiv övergång till mer miljövänliga fordon (el/hybrid bränsle) har KLK 
tillförts 250 tkr. Ökad medlemsavgift om 100 tkr kopplat till 
primärkommunal samverkan (PKS) har likaså finansierats. Utöver ovan 
satsningar har ett antal ytterligare justeringar gjorts mellan programområden 
i syfte att bättre möta förväntad nettokostnad 2018 för respektive 
programområde. Bland annat har kommunens konto för utveckling, 
medlemsavgifter och samverkan inte haft budget motsvarande dessa 
utgifter. Likaså har kommunstyrelsens politiska verksamhet förstärkts 
ytterligare. Medel att stärka dessa delar har tagits från konton som bedöms 
få lägre utgifter än budgeterat, exempelvis försörjningsstöd.  

forts. 
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Kommunledningskontoret har genom kommunstyrelsen flera uppdrag i 
Strategisk plan och budget 2018-2020, likaså finns en omfattande 
investeringsverksamhet inom ramen för nämndens ansvarsområde. Dessa 
uppdrag och investeringsprojekt finns upptagna och beslutade i SPB18-20 
som antogs den 26 juni i kommunfullmäktige.  

Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om programbudget 2018, tar 
förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag  
Programbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamhet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till socialdemokraternas förslag till 
budget för kommunstyrelsens verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag och Kenth Williamssons förslag och 
ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 
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Ny upplåning inom ram för kommunfullmäktige 
beslutad låneram i budget 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med antagen delegationsordning att 

nyupplåna 70 mnkr. 

2. Ekonomichef Jörgen Hansson får i uppdrag att genomföra affärsavslut 
med långivare samt utifrån svar på offertförfrågan fördela lånebeloppet 
på olika kapitalbindningstider och typ av ränta.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun har i sin budget fastställt en utökad låneram om  
70 mnkr. Detta innebär en total låneram om 120 mnkr. Kommunen är i en 
expansiv fas där såväl ny som reinvesteringsnivån är högre än 
självfinansieringsnivån. Mot bakgrund av detta uppstår ett behov av 
likviditet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-05 
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Överlåtelseavtal Vaggeryds kommun och 
kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö 
(SÅM) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå 
överlåtelseavtal med kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö 
(SÅM) enligt upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har 
beslutat att bilda ett kommunalförbund för att ombesörja kommunernas 
avfallsverksamhet enligt miljöbalken. I beslutsunderlaget framgår att ett 
överlåtelseavtal ska tecknas där tillgångar som tillhör avfallsverksamheten 
hanteras.  
 
Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättad i 
samband med ordinarie bokslut 2017-12-31. Pågående investeringar köps av 
förbundet till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter.  Tillgångarna i 
Vaggeryds kommun värderas i nuläget till 0 miljoner kronor, vilket 
motsvarar det bokförda värdet. Tillgångarna överlåts i befintligt skick. 
 
Överlåtelseavtalet reglerar också andra, i allt väsentligt ekonomi-
styrningsrelaterade frågor och situationer som uppstår i samband med att 
verksamheten övergår i ett gemensamt kommunalförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga A, Överlåtelseavtal för avfallsverksamheten mellan kommunerna 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo till kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 
Bilaga B, Beslut om att bilda förbundet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 § 222 2017/260 27 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslut om delegation för chef på arbetsmarknads-
enheten 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att enhetschef på arbetsmarknadsenheten Jenny 
Andersson tilldelas även följande delegation: 
 
Ärende Lagrum 
Socialtjänstlagen  

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utg   
omedelbar anslutning till dödsfall, upp till 30 % av basbeloppet 

 

  
 

4 kap. 2 § SoL 
 
 

 

Offentlighet och sekretesslag  
Beslut om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande i av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild.  

6 kap. 4 och 5 §§ OSL  

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga   
myndigheter i forskningssyfte 

 

12 kap. 6 § SoL 

Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet   
  
 

 

10 kap. 2,10,18,28 §§ OSL 
12 kap. 10 § SoL 
 6 § Bidragsbrottslagen 

Förvaltningslagen  
Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för sent.  

24 § 1 st. FvL  

Omprövning av beslut   27 § FvL 
Yttrande till förvaltningsrätt över överklagande där inget nytt 
tillförts ärendet.  

 27 § FvL 
 

 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt beslut fattat i kommunstyrelsen 2012-11-28 hanterar 
flyktinghandläggare på arbetsmarknadsenheten försörjningsstöd. För att  
säkerställa hanteringen av handläggningen, verksamhetsansvar och 
arbetsgivaransvar har chefen på arbetsmarknadsenheten Jenny Andersson 
samt ytterligare en handläggare tilldelats viss delegation att hantera 
försörjningsstöd. Denna delegation är inte tillräcklig för att hantera hela 
försörjningsstödshandläggningen varför en utökning av delegationen 
föreslås tilldelas chefen på arbetsmarknadsenheten. Denna delegation ska 
gälla under tiden ett organisationsförslag gällande hanteringen av 
försörjningsstöd i kommunen arbetats fram. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2017-10-04 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2017 – 
Jönköpings nämndemannaförening 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Jönköpings nämndemannaförening ett 
bidrag på 5 x 200 kronor till föreningens verksamhet för år 2017 enligt 
ansökan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jönköpings nämndemannaförening ansöker i skrivelse till Vaggeryds 
kommun, daterad 2017-09-15, om ett bidrag på 5 x 200 kronor till 
föreningens verksamhet för 2017 avseende de 5 nämndemän i Jönköpings 
tingsrätt vilka utses av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Jönköpings Nämndemannaförenings ansökan om bidrag daterad 2017-09-15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-28 
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Kommunala tillkännagivanden 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunala tillkännagivanden ska annonseras 
i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, nättidningen 
Skillingaryd.nu samt lokala tidningen Framme. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunala tillkännagivanden ska ske genom anslag på kommunens 
officiella anslagstavla samt genom annonsering i ortspress. 
 
Kommunstyrelsen beslutade förra året att annonsering under 2017 ska ske i 
tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, nättidningen 
Skillingaryd.nu samt lokala tidningen Framme. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09 
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kungörelse 

av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska göras i tidningarna 
Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter och Finnveden.nu samt på 
webbtidningen Skillingaryd.nu och startsidan på kommuns webbplats.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendelistan 

inte behöver vara med vid annonsering utan enbart på kommunens 
webbplats.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen före december månads 
utgång besluta om i vilka tidningar som annonsering om kommun-
fullmäktiges sammanträden ska göras. Enligt beslut i kommunfullmäktige 
sker annonsering under 2017 i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo 
Nyheter och Finnveden.nu samt på webbtidningen Skillingaryd.nu och 
startsidan på Vaggeryds kommuns webbplats.  
 
Inför 2018 har kommunledningskontoret haft dialog med kommun-
fullmäktiges ordförande om att ärendelistan inte behöver vara med i 
annonserna, utan enbart en hänvisning till kommunens webbplats. Detta är 
en kostnadsbesparande åtgärd eftersom annonsutrymmet minskar.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-05 
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Firmatecknare för bankgiro, plusgiro och bankkonton 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse ekonomichef Jörgen Hansson, 
ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg i förening eller var för sig, med 
kontrasignation av ekonomerna Susanne Ingemarsson, Heidi Söderqvist 
eller Eric Ohlsson till firmatecknare för samtliga bankgiro, plusgiro och 
bankkonton. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar vid kommunledningskontorets 
ekonomienhet föreligger behov att revidera tidigare beslut av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 101, avseende firmatecknare 
för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2017-04-19, § 101 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-05 
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Gemensam Handlingsplan 2018 och Medborgarlöfte – 
Polismyndigheten i Jönköpings län och Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde undersöka om det finns möjlighet att ha kvar arbetet med 
droger bland ungdomar som medborgarlöfte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den gemensamma planen mellan 
kommun och polis samt löftet till medborgarna. Plan och löfte undertecknas 
av högsta representant från de två parterna polis och kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att skapa en gemensam lägesbild och bättre 
förutsättningar till ett brottsförebyggande arbete.  
Handlingsplanen förankras hos såväl Polismyndigheten som kommunens 
högsta politiska nivå.  
2018 års handlingsplan är en lite mindre uppdatering och en större 
revidering kommer att ske inför 2019 då planen kommer att löpa mandatvis 
det vill säga över 4 år fortsättningsvis.  
Medborgarlöftet är sedan 2015 en utveckling av samverkan mellan polis och 
kommun. Det är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för 
polisen att komma närmare medborgaren.  Ett medborgarlöfte är ett arbete 
eller åtgärd som främst polisen eller kommunen och polis tillsammans åtar 
sig att göra. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan 2018 
Medborgarlöfte inför 2018 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-10-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ställa sig bakom 
förslaget, men att kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde undersöka om det finns möjlighet att  
ha kvar arbetet med droger bland ungdomar som medborgarlöfte.  
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Remissyttrande – Regional transportplan för 
Jönköpings län 2018-2029 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tar kommunledningskontorets förslag till yttrande över 
regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslag till nationell plan 2018-2029 är det mycket glädjande att se att 
planen lyfter fram elektrifiering och höjd hastighet på järnvägssträckan 
Värnamo-Jönköping/Nässjö som namngiven investering.  
 
I den regionala planen avsätts under planperioden 240 mkr till gång och 
cykel och 284 mkr till större väginvesteringar. Det är mycket positivt att 
satsningar görs för att främja och utveckla trafikmiljön för cyklister.  
 
Utan att göra särskilda prioriteringar av objekt anser Vaggeryds kommun att 
det ändå finns skäl att överväga en omprioritering för att överföra vissa 
medel från gång och cykel till väg, men tillsammans med kommunerna 
arbeta strategiskt för att ta tillvara chansen till kostnadseffektiva lösningar 
för GC-väg i samband med andra väginvesteringar. 
 
Beslutsunderlag 
PM Vaggeryds kommun 2017-10-09, Remissyttrande – Regional 
transportplan för Jönköpings län 2018-2029 
Samrådshandling, Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för remissyttrandet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet enas om att godkänna yttrandet med någon redaktionell 
ändring. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 § 229 2017/211 35 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Inspel till regionens yttrande – Förslag till nationell 
plan för transportsystemet 2018-2029 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tar kommunledningskontorets förslag till yttrande över 
nationell plan för transportsystemet 2028-2029 som sitt eget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun har getts tillfälle att yttra sig över en remissversion av 
”Nationell plan för transportsystemet län 2018-2029”. 
 
I förslag till nationell plan 2018-2029 är det mycket glädjande att se att 
planen lyfter fram elektrifiering och höjd hastighet på järnvägssträckan 
Värnamo-Jönköping/Nässjö som namngiven investering. 
 
Kommunen ser också positivt på de planerade satsningarna på E4. 
 
För framtiden anser Vaggeryds kommun att regeringen ska besluta om 
byggnation av nya stambanor i enlighet med Sverigeförhandlingens förslag. 
Med alternativ finansiering finns möjligheter att en ny generation järnväg 
kan börja ge samhällsnytta redan år 2035. 
 
Beslutsunderlag  
PM Vaggeryds kommun, Inspel till regionens yttrande – Förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 2017-10-09 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, remissversion 
2017-08-31 
Bilaga, prioriterade brister och förslag till åtgärder per stråk 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
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Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för att de i sitt svar 
på medborgarförslaget ska ta ställning till avslag eller bifall till förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 72 att 
kommunfullmäktige delvis bifaller medborgarförslaget genom att ställa sig 
bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds kommun 
inrättar traineetjänster inom förskolan, med mål att dessa ska vara utbildade 
förskollärare inom fem år. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 049 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och  
kommunledningskontoret 2017-05-04 
Kommunledningskontorets svar 2017-08-11 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-30, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till barn- 
och utbildningsnämnden för att de i sitt svar på medborgarförslaget ska ta 
ställning till avslag eller bifall till förslaget. 
 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till Gert Jonssons förslag om 
återremiss. 
 forts. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 § 230 2017/112 37 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden och finner det bifallet. 
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Information från kommundirektören 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 

- Försörjningsstödet 
Kommundirektören informerar om att ett förslag till organisations-
förändring gällande samlokalisering av försörjningsstödet ska tas fram. 
 

- Extra sammanträde KSAU 2017-12-13 hos AME 
Arbetsutskottet ska ha ett extra sammanträde den 13 december förlagt 
hos Arbetsmarknadsenheten för att få en information om deras 
verksamhet. 
 

- Studiebesök Växjö 2017-12-11, upplåtelseform ägarlägenheter 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:44, Prolongering av 
avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna andra 
halvåret 2017 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:46, Budgetproposition 
2018 och höständringsbudgeten för år 2017 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:48, sänkt premie för 
TGL-KL år 2018 

4. Yttrande till hyres- och arrendenämnden i Jönköping, mål 1442-17 
avseende uppskov med avträde, anläggningsarrende på del av 
Fåglabäck 2:6     

5. SSF, Tackbrev för kommunbidrag, finansiering av 
Grannsamverkansskyltar 

6. Elev- och barnomsorgsrapport oktober 2017   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10 
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Övriga frågor 
Anlagda bränder Fågelforsskolan 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad informerar om återupprepade fall av anlagda 
bränder på Fågelforsskolan av ett tiotal barn och unga. 
 
Åtgärder för detta diskuteras. 
 
Möte – Skötselrådet 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) ger en 
information från dagens möte med Skötselrådet i Eksjö. 
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Renhållningsordning för Vaggeryds kommun  
2018-2022, beslut om utställning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa ut förslag  
till renhållningsordning för granskning under perioden  
1 november - 15 december 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Renhållningsordningen för en kommun består av 2 delar, avfallsplan med 
vision och mål för avfallshanteringen i kommunen samt föreskrifter om 
avfallshantering som är regelverket för hur avfallshanteringen ska ske. 
 
Vaggeryds kommun har tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
kommuner arbetat fram ett gemensamt förslag till avfallsplan 2018-2022 att 
anta i respektive kommun. Det är också framtaget ett förslag till föreskrifter 
för avfallshanteringen för respektive kommun. 
 
Renhållningsordningen ska ställas ut för samråd och hållas tillgänglig för 
allmänhet och berörda under minst 4 veckor. Synpunkter från samrådet ska 
framgå i en samrådsredogörelse. GGVV kommunerna har vid seminarier 
föreslagit att utställning av renhållningsordningen ska ske under perioden 1 
november till 15 december 2017. Att fatta beslut om detta har överlämnats 
till respektive kommun. 
 
Utställningen genomförs i Vaggeryds kommuns samtliga tätorter, 
företrädesvis i bibliotek och kommunhus samt i en gemensam digital portal. 
Synpunkter och frågor kan lämnas och hanteras såväl i portalen, via e-post 
eller via andra kanaler.  
 
Beslutsunderlag  
Förslag till avfallsplan 2018-2022 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Bilaga 1 föreskrifter om avfallshantering 
Bilaga 2 föreskrifter för avfallshantering 
Faktaunderlag renhållningsordning 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-10-11 
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Bratteborgs Ryttarsällskap – Avtal för reglering av 
åtagande i samband med uppförande av stallbyggnad 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal mellan Vaggeryds 
kommun och Bratteborgs Ryttarsällskap som reglerar parternas åtaganden i 
samband med uppförande av stallbyggnad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun är på gång att fatta beslut om ett bidrag till Bratteborgs 
Ryttarsällskap på 1 500 000 kr för uppförande av stallbyggnad på 
fastigheten Jorarp 1:22, i Bratteborg, som föreningen är en lagfaren ägare 
till. 
 
Stallbyggnaden är planerad att uppföras i anslutning till ridhuset och på av 
föreningen ägd mark.  
 
För att säkerställa kommunens kapitalinsats i den nya stallbyggnaden har ett 
förslag till avtal upprättats mellan kommunen och föreningen. Ett avtal som 
reglerar parternas åtaganden.  
 
Avtalet är i grunden lika det avtal som kommunfullmäktige godkände 
år 2002 och då som ett bidrag på 700 000 kr till Bratteborgs Ryttarsällskap 
för uppförande av ett ridhus.  
 
Beslutsunderlag  
Förslag till avtal mellan Vaggeryds kommun och Bratteborgs Ryttarsällskap 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-17 
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