
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 1(41) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen och nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 
11 januari 2016 kl. 09.00–20:00 
Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 för lunch samt mellan 14:00-15:45 för ett 
studiebesök på Proton Engineering AB, Skillingaryd 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Jenny Larsen (KD), tjg. ersättare för Christer Sandén (KD) 
Ulf Abrahamsson (C)  
Jerry Karlsson (L) 
Stig-Göran Hultsbo (MP), jäv §§ 017-018 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Stig-Göran Hultsbo (MP), §§ 017-018 
Berry Lilja (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (V), §§ 001-007 
Klas Gustavsson (V), tjg. ersättare för Lennart Karlsson (V), §§ 008-027 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör, §§ 001-021 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Representanter från Vaggeryds näringslivsråd, § 002 
 Camilla Wallin-Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 002, 005 
 Simon Hjälmarö, kommunikatör, § 002 
 Torbjörn Åkerblad, kanslichef, §§ 002, 005 
 Karin Maugeri och Per Spjut, Swedbank Stiftelsetjänster, § 003 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, § 003 
 Åsa Öhrn, personalchef, § 004 
 Marie Åkerblad, säkerhets- och beredskapssamordnare, § 004 
 Christer Holmgren (M), ej tjg. ersättare 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare, §§ 001-016, 019-027 
 Roger Ödebrink (S), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare, 001-003, 008-027 
 Besim Matoshi (S), ej tjg. ersättare, §§ 001-004 
 Klas Gustavsson (V), ej tjg. ersättare, §§ 001-007 
 Fredrik Nord (SD), ej tjg. ersättare 

Utses att justera Annelie Borgström (S) Paragrafer 001-027 
Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 17 januari 2017 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Annelie Borgström 
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 Utdragsbestyrkande 
  

 ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2017-01-11 Paragrafer 001-027 

 Anslaget sätts upp 2017-01-18 Anslaget tas ner 2017-02-09 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2017-01-11 

Ärende § 006 Ärende § 009 Ärende § 015 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 1 
Allan Ragnarsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 1 1 
Christer Sandén 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 1 1 1 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 1 1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Kristin Stark 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1  1 1 
Berry Lilja  1  1 1 
Kenneth Åberg  1  1 1 
Annelie Borgström  1  1 1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Ödebrink 
Tommy Ottosson 
Ulrika Åberg-Juul 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson 1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson 1  1 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1 1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Fredrik Nord 
SUMMA 9  4 9  4 11  1 1 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2017-01-11 

Ärende § 015 Ärende § 027 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 4 Omröstning 5 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson  1 1 
Allan Ragnarsson  1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson  1 1 
Christer Sandén 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen  1 1 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson  1 1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson  1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Kristin Stark 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson 1  1 
Berry Lilja 1  1 
Kenneth Åberg 1  1 
Annelie Borgström 1  1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Ödebrink 
Tommy Ottosson 
Ulrika Åberg-Juul 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson 1  1 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Fredrik Nord 
SUMMA 6  6 1 8  5 
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Godkännande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar: 
 
Tillkommande ärenden: 

- Delegation till kommundirektören 
- Övriga frågor 

Fråga – kommunstyrelsens postlista 
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Revidering av marknadsplanen – Workshop 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att sammanställa de synpunkter som 
framkommit vid dagens workshop och uppdatera marknadsplanen. Därefter 
lyfts marknadsplanen för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den gemensamma marknadsplanen för platsen 
Vaggeryds kommun 2013-09-11 § 132. Arbetet med marknadsplanen 
inleddes med visionsarbetet 2012. Visionen blev en grundplattform för det 
fortsatta arbetet med marknadsplanen.  
 
Sedan marknadsplanen antogs har kommunledningskontoret och Vaggeryds 
näringslivråd tillsammans med andra aktörer på flera sätt arbetat med att 
profilera och bygga bilden av platsen Vaggeryds kommun – utifrån 
strategier i marknadsplanen. 
 
Under 2016 har ett revideringsarbete av marknadsplanen gjorts av 
kommunledningskontoret och näringslivsrådet, dels för att marknadsplanen 
hunnit bli tre år och dels för att vår omvärld förändrats. Revideringsarbetet 
inleddes med en ny workshop och SWOT-analys som genomfördes den 9 
mars. Företrädare från politiken, kommunens tjänstemän, näringslivet och 
föreningslivet var inbjudna och totalt deltog ca 40 personer i arbetet med att 
titta på vår plats styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utifrån detta är 
SWOT-analysen i marknadsplanen uppdaterad. 
 
I avsnittet om att Berätta! som strategi är ”Vår berättelse” reviderad och 
beskriver nu sex profilområden som bygger bilden av vår plats: 

• En vision om framtiden 
• Den uppfinningsrika själen 
• En del av möbelregionen i Sverige och Skandinavien 
• Småland – Sverige på riktigt 
• Vår lilla stad 
• Uppkopplade mot omvärlden 

 
Avsnittet om våra varumärken har utgått eftersom de istället inkluderats i 
Vår berättelse. På detta sätt presenteras vår plats profil på ett enklare sätt. 
 
 
 forts. 
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I avsnittet ”Göra tillsammans” har strategierna delats upp i 
kommunikationsstrategier och utvecklingsstrategier för förtydliga hur vi ska 
kommunicera och utveckla för att bli en attraktiv plats att bo, leva och verka 
på. En del strategier har tillkommit och andra bearbetats. 
 
Marknadsplanen kompletteras av en aktivitetsplan som årligen uppdateras 
med planerade aktiviteter utifrån marknadsplanens strategier. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Vid dagens sammanträde genomförs en workshop kring marknadsplanen 
tillsammans med representanter från Vaggeryds näringslivsråd. 
 
Syftet med workshopen är att hitta sambanden och den röda tråden i 
marknadsplanen samt komplettera med det som eventuellt saknas. Lyfta 
eventuella begrepp som behöver förtydligas. 
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Pensionsstiftelse – information 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Maugeri och Per Spjut, Swedbank Stiftelsetjänster ger vid dagens 
sammanträde en information om pensionsstiftelse och de olika 
tryggandeformerna. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor. 
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Kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot 
och våld i arbetet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslaget på den kommunövergripande policyn 
med riktlinjer mot hot och våld. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån ett medborgarförslag angående införande av en policy för hantering 
om hot mot förtroendevalda har ärendet processats fram till en 
kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot och våld som omfattar 
förtroendevalda, anställda och elever. I processen har kommunens 
säkerhetssamordnare, personalenhet och fackliga organisationer varit 
delaktiga. 
 
Policyn grundar sig på det arbetsrättsliga regelverket AFS 1993:2 Våld och 
hot i arbetsmiljön. 
 
Utifrån den kommunövergripande policyn ska varje förvaltning ta fram sina 
egna rutiner och riktlinjer utifrån verksamhetens behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-22 
Förslag till policy mot hot och våld i arbetet (AFS 1993:2 Våld och hot i 
arbetsmiljön med riktlinjer) 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-09, § 222 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marie Åkerblad, säkerhets- och beredskapssamordnare och Åsa Öhrn, 
personalchef föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Mål för integrationsarbete 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner vision, övergripande mål samt delmål för 

integrationsarbete. 
 
2. Det som är kvar att definiera bereds på kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 25 januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagit fram ett beslutsunderlag för att fram mål för kommunens 
integrationsarbete. Underlaget har tagits fram genom workshops med 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremellan har 
kommunens ledningsgrupp bedömt nuläget för kommunens 
integrationsarbete. Fokus för målarbetet är integration av nyanlända 
flyktingar. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2016 genomfördes en 
workshop för att ta fram mål för integrationsarbetet. 
 
Arbetsutskottet gav kommunstyrelsens presidium tillsammans med 
tjänstemän på kanslienheten i uppdrag att färdigställa formuleringarna av 
delmål enligt resultatet av workshopen. 
 
Förslag till vision, övergripande mål samt delmål för 
integrationsarbete: 
Vision: Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
 
Övergripande mål: Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla 
Vaggeryds kommun. 
 
5 delmål: 
1. Integrerade bostadsmiljöer  
2. En del av samhället 
3. Utbildning och kompetens 
4. Arbete, praktik och försörjning 
5. Samordnad uppföljning 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av arbete – Mål för integration 2016-12-07, 2016-12-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 227 
Förslag till mål för integrationsarbetet 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare går igenom de 
föreslagna målen för integrationsarbetet. 
 
Kvar att definiera är: 
- Roller: 

Mångkulturellt råd 
Flyktinggruppen 
AME 

- Accepterade värden på 2,5,10 års sikt 
- Resursåtgång 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
vision, övergripande mål och delmål för integrationsarbetet som presenterats 
samt att det som är kvar att definiera bereds vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Bildande av kommunalförbund för avfallsverksamheter 
inom GGVV 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen är att Vaggeryds kommun 

ska ingå i kommunalförbund för avfallsverksamheter inom GGVV. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om val av ledamöter, förbundsordning 
m.m. vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars månad. 

 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Berry Lilja (S), Kenneth Åberg (S) och Annelie 
Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
Kenth Williamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med att bilda kommunalförbund för avfallsverksamheterna inom 
GGVV är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en långsiktigt 
hållbar verksamhet. Målsättningen är att:   
 

• säkerställa kompetensförsörjningen med större gemensamma 
resurser, så att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och 
målsättningar  

• tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, 
information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och 
materialhantering 

• öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och 
förtroende för verksamheten  

• bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och 
långsiktiga lösningar som håller över tid 

 
Bildande av kommunalförbund 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av 
en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att 
bilda kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM). 
Avsikten är att SÅM ska bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall 
enligt 15§ miljöbalken.   
 
 forts. 
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Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor har i de juridiska delarna granskats 
av för ändamålet utsedd juristkompetens. Framgången med samverkan 
bygger till stor del på att förtroende skapas mellan parterna. Avfallsområdet 
är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför 
förhållandevis lämpligt att samverka kring.   
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2017-01-03 
- Förslag till förbundsordning (Bilaga 1) 
- Reglemente direktion (Bilaga 2) 
- Beslutsunderlag (Bilaga 3) 
- Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 4) 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Jonathan Rosenquist, renhållningschef och Magnus Ljunggren, teknisk chef 
redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) med instämmande av Ulf Abrahamsson (C), 
Allan Ragnarsson (M), Jenny Larsen (KD), Lennart Karlsson (V),  
Stig-Göran Hultsbo (MP) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inriktningen är att 
Vaggeryds kommun ska ingå i kommunalförbund för avfallsverksamheter 
inom GGVV och sedan återkomma i mars månad med val av ledamöter, 
förbundsordning m.m. 

Kenth Williamsson (S) med instämmande av Berry Lilja (S) föreslår att 
Vaggeryds kommun också skriver in att ha ambitionen att införa 
fastighetsnära insamling (FNI). 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandes m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för Gert Jonssons m.fl. förslag. 
Nej-röst för Kenth Williamssons m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att bifalla Gert 
Jonssons m.fl. förslag. 
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Förändrade nättariffer för Vaggeryds Elverk 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer nättarifferna enligt förslag med början från  
1 februari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds Elverk har sedan år 2012 lyckats begränsa uttaget av nätavgifter 
för de egna elnätskunderna. För säkringskunder har kostnaden endast ökat 
med 2-2,5 procent på dessa fyra år. Kunder med så kallad effekttariff med 
leveranser på såväl 0,4 som 10 kV har haft oförändrade priser sedan 2012. 
 
För att behålla en god självfinansieringsgrad och även medger utdelning till 
Vaggeryds kommun avser Vaggeryds Elverk genom beslut i styrelsen 2016-
11-08 att justera nätavgifterna enligt bilagda prislistor för 2016 respektive 
2017. 
 
För elkunden innebär det exempelvis en kostnadsökning med fem kronor 
per månad för en lägenhetskund, 8 kronor per månad för en normal 
villakund och 21 kronor per månad för en villakund med elvärme, allt 
inklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
Vaggeryds Elverk, skrivelse 2016-11-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-09, § 215 
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Förslag om fortsatt arbete med välfärdsanställningar 
2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ytterligare 12 anställningar för år 2017. 
 
Reservation 
Ulf Abrahamsson (C) och Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut till förmån för Ulf Abrahamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutet om att använda modellen med välfärdanställningar har varit aktuellt 
sedan 2014. Personer med försörjningsstöd har erbjudits anställningar i 
kommunal verksamhet. Administrationen av välfärdsanställningar har skett i 
samverkan med försörjningsstödet, arbetsmarknadsenheten och de 
arbetsplatser inom kommunen som berett plats åt personerna i sin 
verksamhet. Under perioden 2014 och fram tills nu har ett 30-tal individer 
haft tillgång till denna anställningsform. Kortsiktigt byts 
försörjningsstödskostnaderna ut mot anställningskostnad och effekten 
långsiktigt är att dessa individer får tillgång till och medlemskap i 
socialförsäkringssystemet. Målsättningen är att personerna med denna typ 
av arbete kommer närmare den reguljära arbetsmarknaden. 
 
Sammantaget har modellen med välfärdsanställningar varit positiv och för 
att kunna fortsätta med den föreslås kommunstyrelsen besluta om ytterligare 
12 anställningar för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21,  
med bilaga 1, Beräkningsgrund för välfärdsanställningar 2017 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-09, § 217 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP), Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M), 
Annelie Borgström (S), Berry Lilja (S), Maritha Bengtsson (KD) och  
Allan Ragnarsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår 
avslag på arbetsutskottets förslag. 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Principiell diskussion kring frågor om 
näringslivsrådets uppdrag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den förändring som är gjord inom 
näringslivsrådets organisation innebär ingen verksamhetsövergång från 
näringslivsrådet till kommunen. 
 
Reservation 
Berry Lilja (S), Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S) och Annelie 
Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
Berry Liljas förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsrådet har i en skrivelse till kommunen redogjort för 
arbetsuppgifter som hanteras på näringslivsrådet och som näringslivsrådet 
inte anser vara i enlighet med rådets arbete och ägardirektiv. 
 
Näringslivsrådet pekar på tre olika verksamhetsområden: 

• Redaktionella texter och insatser inom platsvarumärkesbyggande 
• Förenings- och kulturaktiviteter ej direkt kopplade till näringslivet 
• Skolfrågor ej direkt kopplade till näringslivet och som ej har behov 

av kontakt med näringslivet 
 
I det gemensamma arbetet med att via marknadsplanen marknadsföra 
kommunen som plats i vid bemärkelse har kommunen och näringslivsrådet 
tidigare varit överens om att driva arbetet tillsammans.  
 
I skrivelsen framhålls också att centrum- och boendeutvecklingsfrågor som 
drivs av kommunen är oerhört viktiga för näringslivet och att 
näringslivsrådet och handelsutskottet bistår varandra i relevanta delar. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vaggeryds Näringslivsråd – Genomgång av Vaggeryds 
Näringslivsråds verksamhet 2016 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-09, § 219 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ordförande Gert Jonsson (M) redogör för ärendet. 
 
 forts. 
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Diskussion om de medel för marknadsföring av etableringar på 390 tkr har 
förts på näringslivsrådets styrelse den 16 december 2016 och medlen har nu 
förts in i näringslivsrådets budget. 
 
På arbetsutskottets sammanträde den 9 december 2016 diskuterades om 
huruvida den förändring som är gjord inom näringslivsrådets organisation 
innebär en verksamhetsövergång från näringslivsrådet till kommunen eller 
inte. 
 
Socialdemokraternas uppfattning var att det innebär en verksamhets-
övergång till kommunen och femklöverns uppfattning var att det inte 
innebär en verksamhetsövergång. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) vidhåller med instämmande av Kenth Williamsson (S) och 
Annelie Borgström (S) att de verksamheter som näringslivsrådet inte anser 
att de ska utföra ska hanteras som en verksamhetsövergång till kommunen. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) med instämmande av Ulf Abrahamsson (C) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den förändring som är gjord inom 
näringslivsrådets organisation innebär ingen verksamhetsövergång från 
näringslivsrådet till kommunen utan det är en justering så att det blir som 
det har varit förut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för bifall till Gert Jonssons förslag 
Nej-röst för bifall till Berry Liljas förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att bifalla Gert 
Jonssons förslag. 
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Upphandling av rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll i Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Genomföra upphandling för perioden 2018-01-01 - 2021 -12-31 med 

möjlighet till förlängning upp till 24 mån. 
 
2. Genomföra upphandling av entreprenörer för rengöring/sotning och 

brandskyddskontroll samt att anställa personal för uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

 
3. Tjänsten för uppföljning finansieras inom taxa för rengöring/sotning 

och brandskyddskontroll och ske i samverkan inom RäddSam F. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har liksom de flesta kommunerna i Jönköpings län 
avtal om rengöring/sotning och brandskyddskontroll som gäller t o m 2017-
12-31. I några fall finns möjlighet till förlängning med upp till 24 mån. 
En arbetsgrupp bestående av representanter för räddningstjänsterna i länet 
har arbetat med att ta fram underlag med mera för eventuellt kommande 
upphandling. Kontakter och möten har hafts med Skorstensfejarmästarnas 
Riksförbund (SSR), Sveriges Kommuner och Landsting och några andra 
kommuner/förbund. 
 
Upphandlingen förslås ske gemensamt med de kommuner/förbund som 
väljer att delta samt att respektive kommun/förbund beslutar om val av 
entreprenör. I kommande upphandling kommer möjlighet ges för att anta en 
entreprenör för båda uppdragen alternativt olika entreprenörer. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av nuvarande avtalsperioder och uppdragstagarare 
Rengöring och brandskyddskontroll  - en bakgrundsbeskrivning 
Objektsförteckning 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-24 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-09, § 221 
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Exploateringsavtal Tiden 2 och 3, Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal mellan 
Vaggeryds kommun och GT Väst AB reglerande exploateringen  
och försäljningen av fastigheterna Tiden 2 och 3, i sin helhet 2 004 kvm,  
för en köpeskilling om 501 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2015 blev kommunledningskontoret kontaktade av 
intressenter från GT Väst och Mjöbäcksvillan med anledning av deras 
intresse att hitta attraktiv exploaterbar mark i Vaggeryds tätort för 
byggnation av bostadsrättslägenheter.   
 
Idag är parterna överens om villkoren för att exploatera fastigheterna Tiden 
2 och 3 i Vaggeryd och har upprättat ett förslag på avtal som reglerar 
exploateringen. Planen är att bebygga fastigheterna enligt gällande plan med 
totalt 10 bostadsrättslägenheter i varierande storlek med tillhörande carport 
och förråd till varje.  
 
Detaljerna i avtalet samt projektets idéskisser redogörs i bilagda handlingar. 
 
GT Väst har även förvärvat fastigheterna mitt emot, Korpen 3 och Jonstorp 
1:1, i syfte att exploatera dessa med samma slags lägenheter, totalt åtta 
stycken, som ska ingå i samma bostadsrättsförening som de tio lägenheterna 
på Tiden 2 och 3. 
 
Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal med kartbilaga, idéskiss samt situationsplan  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-09, § 224 
 
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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Medborgarförslag – Hundbadplats vid Hjortsjö- eller 
Linnerydsbadet 
 
Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag. Av hygieniska och säkerhetsskäl är det inte 
lämpligt att hundar vistas på kommunala badplatser. Det finns goda 
möjligheter för bad med hund på alternativa platser utmed Hjortsjön och 
även vid andra sjöar i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 4 juni 2016 med förslag att en bit av 
Hjortsjö- eller Linnerydsbadet avsätts till hundbadplats.  
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden, som den 
5 oktober 2016, § 113 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. Nämnden anser att det av hygieniska och säkerhetsskäl 
inte är lämpligt att hundar vistas på kommunala badplatser. Nämnden anser 
att det finns goda möjligheter för bad med hund på alternativa platser utmed 
Hjortsjön och även vid andra sjöar i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-06-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 062, § 030 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2016-08-15 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-10-05, § 113 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-25 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 230 
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Skillingaryds simhall – Reningsanläggning, 
reinvesteringsåtgärd, begäran om tilläggsanslag 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden ett 
tilläggsanslag under 2017 om 500 tkr för reinvesteringsåtgärd i 
Skillingaryds simhall.  
 
Kommunfullmäktige påpekar att detta är ett undantag. Kommunen har en 
budgetrutin som kommunfullmäktige förutsätter att nämnderna följer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden begär i beslut 2016-10-05 § 109 tilläggsanslag 
om 500 tkr för Skillingaryds simhall. Reningsanläggningen är i behov av 
renovering. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-05, § 109 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 231 
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Kompletteringsbudget 2016 och 2017 till barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden 
2 880 000 kr i kompletteringsbudget 2016 och 2017. 
 
Protokollsanteckning 
Berry Lilja (S) får en anteckning till protokollet enligt bilaga, som  
Jan-Olof Svedberg (SD) också ställer sig bakom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i protokoll från 2016-10-31, § 120 uppmanat barn- 
och utbildningsnämnden att inkomma med upplysningar avseende antalet 
barn i förhållande till budgeterat antal barn i förskolan innevarande år. 
Driftsbudgeten för 2016 är baserad på 752 barn i förskolan. En avstämning 
av verkligt antal för januari till oktober 2016 samt en uppskattning har gjorts 
av BUN för resterande två månader. Detta visar att det finns 788 barn i 
förskolan 2016, vilket är en skillnad på 788 minus 752 = + 36 fler barn än 
budgeterat.  
 
Utifrån att varje barn kompenserats med 80 000 kr i resursfördelnings-
modellen beräknas kompletteringsbudgeten för 2016 respektive 2017 till 36 
barn * 80 000 kr = 2 880 000 kr.  
 
Kompletteringsbudgeten till barn- och utbildningsnämnden finansieras 
genom att minska de budgeterade resultaten i kommunen för 2016 och 
2017.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, § 103 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 232 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) vill ha med samma protokollsanteckning som han lämnat vid 
arbetsutskottets sammanträde. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) ställer sig bakom Berry Liljas 
protokollsanteckning. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och att Berry Lilja får med sin protokollsanteckning och finner det bifallet. 



Protokollsanteckning till KS 2017-01-11, § 014 

Den 27 juni fattade kommunfullmäktige minoritetsbeslut om driftbudget, en budget som 
enligt oss visade upp ett mycket svagt resultat, 7 mkr motsvarande 1 %. Ett resultat som 
strider mot fullmäktiges antagna mål på 2 %. 
Mot bakgrund av det svaga budgeterade resultatet som därefter försämrats med behövliga 
tilläggsbudgetar, ökat kostanslag 1,1 mkr och ökat anslag barnomsorg 2,880 mkr, har det 
budgeterade svaga resultatet mer än halverats och motsvarar idag under  0,5 %. 
Vi socialdemokrater vill med detta markera vår oro över det försämrade resultatet samt påtala 
bristen på ekonomisk styrning. 

Berry Lilja (S) 
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Ny förskola i Vaggeryds tätort 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygga tre förskoleavdelningar som 

finns upptagna i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 
2016, 2017 och 2018 inom den totala ramen av 15 000 tkr. 

2. Byggalternativ eftersöks som är anpassade till mera standardiserade 
lösningar i syfte att nå kostnadseffektivitet i byggnationen. 

 
Reservation 
Klas Gustavsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för sitt eget förslag. 
 
Kenth Williamsson (S), Berry Lilja (S), Kenneth Åberg (S), Annelie 
Borgström (S) och Jan-Olof Svedberg (SD) reservarer sig mot 
kommunstyrelsens beslut till förmån för Kenth Williamssons tilläggsförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2016-09-28, § 83 att en ny 
förskola byggs i Vaggeryds tätort på föreslagen tomt, Södra park. Förskolan 
ska dimensioneras för 60 barn, ha möjligheter för omsorg på obekväm 
arbetstid samt administrativt centrum för förskolan.  
Nybyggnationen svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, 
exklusive de barn som förväntas gå i ny förskola i Hok, samt en ökning av 
kapaciteten med ca 30 barn. 
Fenix - De lokaler som idag är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs 
om till lokaler för gymnasieskolan/Komvux. 
Hok - Bygg om nuvarande förskoleavdelningar till skol- och 
fritidshemslokaler utifrån de behov som finns i beslutade lokalplane-
utredningen. Bygg en ny större förskola på annan plats i Hoks samhälle. 
Förskolan ska dimensioneras för en utökning av förskoleplatser till ca 80 
barn. I projekteringen ska möjligheten för ett tillagningskök på förskolan 
beaktas. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-11-23, § 105 att återremittera ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden för att få kostnadsberäkning, 
konsekvensbeskrivning på olika alternativ inom den investeringsram som 
kommunfullmäktige beslutat för skolans lokalplan. 
 
 forts. 
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Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-23, § 105 beslutat att  
en ny förskola byggs i Vaggeryds tätort på föreslagen tomt, Södra park. 
Förskolan ska dimensioneras för 60 barn, ha möjligheter för omsorg på 
obekväm arbetstid samt förutsättningar för förskolans centrala funktioner. 
Nybyggnationen svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, 
exklusive de barn som förväntas gå i en ny förskola i Hok, samt en ökning 
av kapaciteten motsvarande förväntat behov. 
Fenix. De lokaler som idag är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs om 
till lokaler för gymnasieskolan/Komvux. 
 
Beräknad kostnad 24 000 tkr, varav 15 000 tkr finns i investeringsbudgeten 
och kostnader därutöver finansieras inom den investeringsram som 
Kommunfullmäktige beslutat för skolans lokalplan. 
 
Beslutsunderlag 
Barn-och utbildningsnämndens beslut 2016-09-28, § 83 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 175 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, § 105 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 233 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) med instämmande av Jan-Olof Svedberg (SD) 
föreslår följande tillägg till beslutet:  
Kommunstyrelsen förutsätter att barn- och utbildningsnämnden tillgodoser 
barnomsorg på obekväm tid. 
 
Klas Gustavsson (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, § 105. 
 
Allan Ragnarsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Klas Gustavssons förslag och Kenth Williamssons tilläggsförslag. 
 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Klas Gustavssons 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
 forts. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Klas Gustavssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 
Kenth Williamssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
Nej-röst för avslag på Kenth Williamssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 6 Ja-röster och 6 Nej-röster och en ledamot 
som avstår från att rösta, genom ordförandes utslagsröst att avslå Kenth 
Williamssons tilläggsförslag. 
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Planuppdrag på del av Gärahov 1:51 för bostäder, 
Bergsäter i Byarum, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggnämnden ett planuppdrag 
på del av Gärahov 1:51, Bergsäter, Byarum i Vaggeryds kommun enligt 
principerna i skiss totalt 16 lantliga tomter, ca 2 500-5 000 kvm stora med 
ett grönt bullerskyddsområde med mot Byarums Bruk och järnväg. Detta 
under förutsättning att det inte är någon konflikt med berörda intressenter. 
 
I planuppdraget ingår även att utreda om gällande plan ska upphävas och 
ersättas av en ny detaljplan - eller av områdesbestämmelser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efterfrågan på tätortsnära lantliga tomter i Vaggeryds kommun har ökat 
markant under det senaste året. Idag finns en gällande detaljplan från 1955 
på ett ca 7 hektar stort lantligt beläget område i Byarum, Bergsäter som 
tillåter avstyckning av totalt 21 småhustomter ca 900 kvm stora.  
 
Efter presentation och diskussion i Plankommittén 2016-11-29 anses inte 
denna plan uppfylla de behov som finns eller efterfrågas idag och två olika 
skisser på en möjlig exploatering av området har tagits fram för beslut. 
 
Skiss 1 omfattar totalt 10 enskilda småhustomter i storlek 4-10 000 kvm. 
Skiss 2 omfattar totalt 16 enskilda småhustomter i storlek 2 500-5 000 kvm 
samt ett grönt bullerskyddsområde mot Byarums Bruk och befintlig järnväg. 
 
Ambitionen - oavsett skiss, är att kunna erbjuda tätortsnära lantligt belägna, 
lite större tomter med tätortens bekvämligheter, som anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp, samtidigt som den lantliga känslan bevaras 
genom en grusad samfälld infartsväg utan gatubelysning. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta från 1955 
Skiss 1 av Jan-Olof Olson, stadsarkitekt 
Skiss 2 av Jan-Olof Olson, stadsarkitekt 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 234 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Apoteket AB – Bryt av hyreskontrakt avseende 
fastigheten Planen 3 i Skillingaryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att debitera Apoteket AB  

300 tkr som utgör restbelopp för kommunens investering i lokalen. 
Detta gäller under förutsättning att hyreskontrakt tecknas för nya 
lokaler i VSBo:s fastighet Kv. Venus i Skillingaryd. 

 
2. Apoteket AB får lämna lokalen utan uppsägningstid och erläggande av 

kostnader för återställande av lokalen. 
 
3. Vaggeryds kommun förbinder sig att lokalen inte hyrs ut till annat 

apotek. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stig-Göran Hultsbo (MP) i handläggningen av 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Apoteket AB vill bryta gällande hyreskontrakt i fastigheten Planen 3 i 
Skillingaryd för att flytta till andra lokaler i VSBo:s  fastighet Kv. Venus i 
Skillingaryd. Apoteket vill bli befriade från de ekonomiska åtaganden som 
finns enligt gällande hyreskontrakt samt få garantier att lokalerna inte hyrs 
ut till annat apotek.        
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-13 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 238 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Detaljplan för kv Tor – nytt bostadsområde, Vaggeryds 
tätort, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar med eget godkännande att bekräfta Miljö- och 
byggnämndens antagandebeslut 2016-10-25 § 175 detaljplan för kv Tor. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stig-Göran Hultsbo (MP) i handläggningen av 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-10-25 att anta detaljplan för kv. 
Tor – nytt bostadsområde, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun. 
 
Kommunens beslut att antaga detaljplan har överklagats av Ansjö Fastighets 
AB, i egenskap av ägare till fastigheten Vaggeryd Balder 3. MAQS 
Advokatbyrå Malmö KB är ombud för fastighetsägaren. Som grund för 
deras yrkande att upphäva kommunens antagandebeslut åberopas bland 
annat att planen borde antagits av kommunfullmäktige. 
 
I Vaggeryds kommun finns en aktuell översiktsplan, lagakraftvunnen  
2014-04-28. Planen anger tydligt att hela det aktuella planområdet ska 
användas för ”Nya bostäder”. Med stöd av gällande översiktsplan samt att 
detaljplanen inte principiellt avviker från denna anser kommunen att 
antagandebeslutet har skett enligt gällande regelverk. 
 
Eftersom det råder stor brist på bostäder är aktuell detaljplan en mycket 
angelägen fråga. För att undanröja eventuella tveksamheter angående 
antagandebeslutet föreslås att kommunfullmäktige med eget godkännande 
bekräftar Miljö- och byggnämndens antagandebeslut 2016-10-25 § 175. 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för kv. Tor – nytt bostadsområde, Vaggeryds tätort, Vaggeryds 
kommun 
Miljö- och byggnämndens beslut 2016-10-25, § 175 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21 
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Utvecklingsplan för allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utvecklingsplan för allmänna kommunala 
lekplatser och aktivitetsplatser enligt upprättat förslag med tillägget att 
Byarum tas med i planen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog ny policy för allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser 2015-09-28. 
 
Med utgångpunkt från policyn har en utvecklingsplan för allmänna 
kommunala aktivitetsplatser och lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig 
förutom diskussioner i tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden på 
studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners 
lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. 
Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser ska placeras, utformas och utvecklas på längre 
sikt (omkring 10 år). 
 
Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna 
kommunala lekplatser är att: 
 
De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, 
där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och 
psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling. 
  
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut § 92 2010-09-22, om att ta fram en 
utvecklingsplan, dnr KS 2010/269. 
Lekplatsutredning för Vaggeryds kommun från 2012-11-14. 
Tekniska utskottets beslut § 108 2012-11-14, om studiebesök. 
Lekplatsutredning med kartmaterial från 2013-04-17. 
Tekniska utskottets beslut § 30 2013-04-17, om samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. 
Tekniska kontorets förslag till Lekplatspolicy från 2013-10-11. 
Tekniska utskottets beslut § 87 2013-10-23 om remittering av förslag till 
Lekplatspolicy. 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden, handikapprådet och barn- och 
utbildningsnämnden. 
 forts. 
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Tekniska utskottets beslut § 3 2014-01-23 om Lekplatspolicy. 
Kommunstyrelsens beslut § 44 2014-03-05 om remiss till partigrupperna. 
Kommunstyrelsens beslut § 88 2014-05-07 om förlängning av remisstid. 
Kommunstyrelsens beslut § 138 2014-09-10 om återremiss till tekniska 
utskottet. 
Tekniska utskottets och kultur- och fritidsnämndens diskussion om 
aktivitetsplatser 2014-12-11. 
Förslag till Policy för aktivitetsplatser, lekparker och utegårdar på remiss till 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 2015-03-09. 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 
Tekniska utskottets beslut § 62 2015-08-25 om nytt förslag till Policy för 
allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 
Kommunstyrelsens beslut § 161 2015-09-09 om Policy för allmänna 
kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 
Kommunfullmäktigesbeslut § 95 2015-09-28 om Policy för allmänna 
kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 § 49 om utvecklingsplan för allmänna 
kommunala lekplatser. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-29 §8 5 om utvecklingsplan för 
allmänna kommunala lekplatser, dnr KFN 2014/099. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 § 61 om utvecklingsplan för allmänna 
kommunala lekplatser. 
Kultur- och fritidsnämndens berednings beslut 2016-10-26 § 133 om 
utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, dnr 
KFN 2014/099. 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-11-29, § 102 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller tekniska 
utskottets förslag men med tillägget att Byarum tas med i planen. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslått kommunstyrelsen bifaller tekniska 
utskottets förslag med Ulf Abrahamssons tilläggsförslag. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag med Ulf Abrahamssons tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Information om pågående ärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

1. Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen 

2. Revidering av länstalen för mottagande av nyanlända 

3. Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut angående 
byggnation på mejeritomten 

Yttrande över laglighetsprövningen ska lämnas in senast den 20 januari. 
Ett yttrande kommer att lämnas, som kommunstyrelsens ordförande får 
underteckna, där vi vidhåller att beslutet är taget i laga ordning.  

Kommunstyrelsen beslutar att överklagandet ska delges 
kommunstyrelsen. 
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Övriga frågor 
 
Rutiner för att synliggöra kommunstyrelsens postlista 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om rutiner för hur post till 
kommunstyrelsens e-postlista och post som kommer in manuellt till 
kommunstyrelsen synliggörs. Den bör synliggöras tillsammans med 
Vaggeryds kommuns officiella postlista. 
 
Kommundirektören tar till sig frågan och rutinerna för detta ska ses över. 
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Redovisning av kommunalt partistöd 2015 och 
godkännande av ansökningar för år 2016 och 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd 

för 2015 för respektive parti. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalda partistöd för år 2016 
retroaktivt för respektive parti. 

 
3. Kommunfullmäktige godkänner inkomna ansökningar av partistöd för 

2017 för respektive parti. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med de regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-11-24, §108, ska varje parti redovisa att det 
utbetalda partistödet använt enligt avsedda ändamål. Varje parti har också 
att årligen ansöka om partistöd till sina verksamheter. Blanketter för bägge 
ändamål tillhandahålls av kommunledningskontoret tillsammans med 
anvisningar för ifyllnad. Närvaron vid fullmäktiges sammanträden har varit 
på en hög och jämn nivå för samtliga partier. 
 
Under 2016 har kommunledningskontoret av olika skäl missat att följa de 
nya rutinerna. Förslag till godkännande av år 2015 års redovisningar 
kommer därför något senare än föreskrivet och de utbetalda partistöden för 
2016 föreslås av samma skäl godkännas retroaktivt. Stöden för 2016 
motsvarar samma belopp som resterande mandatperiod för respektive parti. 
Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, som inte ser några hinder med att hantera den 
uppkomna situationen på detta sätt. 
 
Underlag för redovisningen av år 2016 års partistöd kommer skickas ut 
under våren och lämnas till kommunfullmäktige för behandling före 
halvårsskiftet 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av kommunalt partistöd för 2015 från respektive parti i kf 
Ansökningar av partistöd för 2017 för respektive parti i kf 
Partistöd 2015, uppföljning av närvaro vid fullmäktiges sammanträden 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03 
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Rekrytering av ny kommundirektör 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Rekryteringsprocessen av ny kommundirektör startas upp i januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande kommundirektör har aviserat att han kommer att avgå med 
pension 31 december 2017. Enligt avtal kommer han att sluta i sin roll som 
kommundirektör den 30 juni 2017 för att därefter arbeta som intern konsult 
samt ta ut innestående ledigheter fram till 31december 2017. 
 
Kravprofil för tjänsten har tagits fram i samråd med Experis konsult och 
kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer samt 
kommunledningskontorets chefer. 
 
Rekryteringen kommer att hanteras av Experis som tidigare upphandlats för 
chefsrekrytering i kommunen. 
 
Tjänsten kommer att annonseras i lämpliga forum samt att Experis även har 
search-uppdrag. 
 
Preliminär tidplan för beslut i kommunstyrelsen 6 april 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22 
Kravprofil 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Skolinspektionen, beslut 2016-11-23, Avslå Praktiska Sverige AB  

som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella handels-  
och administrationsprogrammet inriktningarna administrativ service  
samt handel och service och restaurang- och livsmedelsprogrammet 
inriktningarna färskvaror, delikatess och catering samt kök och  
servering vid Praktiska gymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun. 

2. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 
förbundsstyrelsen 2016-11-25 

3. Länsstyrelsen Östergötland, kungörelsedelgivning, tillstånd enligt 
miljöbalken till täkt av torv på fastigheten Vederyd 1:1 i Vaggeryds 
kommun 

4. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-09, § 128, Revidering  
av integrationsbidrag till ideella organisationer och studieförbund 

5. Lägesrapport från 2016 års arbete i den parlamentariska gruppen  
för revidering av miljöprogrammet    

6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-12-14, § 241, 
Avsiktsförklaring om deltagande i ESF-projektet ”En hälsosam 
arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv”   

7. C G Gustavsson, Skillingaryd, Två dokument med bland annat 
sakargument mot planerna på Vaggeryds Vindbrukspark som  
framförts till BayWa r.e. och Vaggeryds Vindbrukspark AB  
inom ramen för samrådsförfarandet våren 2016.   

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03 
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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. Grannehörande, kommunledningskontoret, beslut 2016-11-17,  

2016-11-30 dnr KS 2016/011 
2. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, beslut 2016-11-18,  

2016-12-13 dnr KS 2016/010 
3. Kameraövervakning, kommunledningskontoret,  

beslut 2016-11-30 dnr KS 2016/256,  
beslut 2016-12-12 dnr KS 2016/264,  
beslut 2016-12-12 dnr KS 2016/266,  
beslut 2016-12-19 dnr KS 2016/273, 
beslut 2016-12-19 dnr KS 2016/274,  
beslut 2016-12-19 dnr KS 2016/278 

4. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret 
beslut 2016-09-07 dnr Uh 2016/025 
beslut 2016-11-04 dnr Uh 2016/050 
beslut 2016-10-17 dnr Uh 2016/061 
beslut 2016-11-04 dnr Uh 2016/063 
beslut 2016-10-18 dnr Uh 2016/062 
beslut 2016-09-19 dnr Uh 2016/047 
beslut 2016-09-28 dnr Uh 2016/032 

5. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2016-09-30  
dnr TU 2016/009 

6. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2016-09-30, 2016-10-11, 2016-10-13, 2016-10-14, 2016-10-26, 
2016-10-28, dnr TU 2016/010 

7. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2016-10-03,  
2016-10-04, 2016-10-10 dnr TU 2016/012 
Proppningsavgift VA beslut 2016-10-10 dnr TU 2016/012 

8. Kommunalt byggbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag, beslut 
2016-10-04 dnr TU 2016/023 

9. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2016-10-18  
dnr TU 2016/009 

 forts.  
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10. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  

beslut 2016-11-07 dnr TU 2016/010 
11. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2016-11-04,  

2016-11-16, 2016-11-22 dnr TU 2016/012 
12. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2016-11-30  

§ 191, dnr 2016/380B 
 
Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-29 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2016-11-15, 2016-12-09, 

2016-12-14 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2016-11-29 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-29 
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Delegation till kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bekräftar arbetsutskottets beslut 2016-11-25, § 209 att 
inga organisationsförändringar av nya chefstjänster på kommunlednings-
kontoret ska genomföras förrän en ny kommundirektör finns på plats.  
Nya tillkommande arbetsuppgifter ska fördelas på nuvarande  
organisationsstruktur. 

Kommunstyrelsen har uppfattningen att inte delegationsordningen har 
ändrats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-15, § 209 att inga 
organisationsförändringar av nya chefstjänster på kommunledningskontoret 
ska genomföras förrän en ny kommundirektör finns på plats. Nya 
tillkommande arbetsuppgifter ska fördelas på nuvarande 
organisationsstruktur. 
 
Berry Lilja (S) och Kenth Williamsson (S) reserverade sig mot detta beslut. 
Därför lyfter Berry Lilja ärendet i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående och det konstateras att det 
finns olika uppfattningar om vad delegationsrätten för kommundirektören 
innebär. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återföra 
delegationsrätten till kommundirektören att organisera om inom 
kommunledningskontoret. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) anser inte att delegationsordningen har 
ändrats och står fast vid förslaget att inga organisationsförändringar av nya 
chefstjänster på kommunledningskontoret ska genomföras förrän en ny 
kommundirektör finns på plats. Nya tillkommande arbetsuppgifter ska 
fördelas på nuvarande organisationsstruktur. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag och Berry Liljas förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag. 
 forts. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för bifall till Gert Jonssons förslag 
Nej-röst för bifall till Berry Liljas förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 5. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster att bifalla Gert 
Jonssons förslag. 
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