
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 1(15) 

Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-10-29 Paragrafer 140-150 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 2018-11-28 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-11-06 

Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 oktober 2018 
klockan 17:00 – 20:15  
Sammanträde ajourneras klockan 17:20 – 17:50 

Beslutande Enligt bilagda förteckning 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 

Utses att justera Ulf Abrahamsson (C) och 
Jan-Erik Aronsson (SD) 

Paragrafer 140-150 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningskontoret, Skillingaryd torsdagen den 
1 november 2018 klockan 16:30 

Underskrifter 
Sekreterare  

Annika Hedvall 

Ordförande 
Berry Lilja Christer Holmgren 
§§ 140-144 §§ 145-150 

Justerande 

Ulf Abrahamsson Jan-Erik Aronsson 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-10-29 

Ledamöter 
Ärende Ärende Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning Omröstning Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Kenth Williamsson (S) 1 

Annelie Borgström (S) 1 

Robert Alkemark (S) 1 

Anna Karin Slunge (S)  Frånvarande 

Jenny Larsen (KD) 1 

Thomas Axelsson (KD) 1 

Jörgen Johansson (C) 1 

Ulf  Abrahamsson (C) 1 

Gert Jonsson (M) 1 

Martin Damberg (V)  Frånvarande 

Roger Ödebrink (S) 1 

Kenneth Åberg (S) 1 

Tuula Ingner (S) 1 

Carina Ödebrink (S) 1 

Christer Sandén (KD), 
jäv § 146 

1 

Sofia Isaksson (KD) 1 

Ida Philip (C) 1 

Pelle Philip (C) 1 

Mats Oskarsson (M) 1 

Allan Ragnarsson (M)  Frånvarande 

Jan-Olof Svedberg (SD) 1 

Jan-Erik Aronsson (SD) 1 

Claes Nord (SD) 1 

Marijo Corkovic (S) 1 

Christina Karlsson (S) 1 



      

 Ärende Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Ewa Magnusson (L)  1          

Atcha Adinda (L)  1          

Magnus Thelin (L)  Frånvarande        

Anna-Maria Toftgård (C)  1          

Britt Johansson (M)  1          

Gunilla Otterberg (M)  Frånvarande        

Valter Hagström (SD)  1          

Niklas Oskarsson (SD)  1          

Jan Sjögren (SD)  1          

Lennart Karlsson (EMP)  1          

Klas Gustavsson (EMP)  1          

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1          

Ann-Katrin Löfstedt (M)  1          

Maritha Bengtsson (KD)  1          

Christer Holmgren (M)  1          

Berry Lilja (S)  1          
 



      

Ersättare 
 Ärende Ärende Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Carl Johansson (M)  1          

Lars Seger (M)           

Werner Andersson (M)           

Adis Begovic (M)  1          

Carina Stridh Bjurhager (C)  1 Ej tjg. ersättare       

Sverker Bernhardsson (C)  1 Ej tjg. ersättare       

Sven Samuelsson (C)           

Malin Gustavsson (L)  1          

Kim Andersson (L)  1 Ej tjg. ersättare       

Nicklas Nordquist (KD)  1 Tjg. ersättare § 146, ej tjg. ersättare §§ 140-145, 147-150 

Viktoria Önneby (KD)           

Camilla Ohlsson (KD)           

Nadira Kilim (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Tommy Ottosson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Solweig Antonsson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Nexhat Shabani (S)           

Helena Erlandsson (S)  1          

Thomas Strand (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Elizabeth Orellana Bravo (V)  1          

Linnéa Lundgren (V)           

Malin Rehnstedt (MP)           

Michael Anderberg (MP)           

Lars-Olof Hindersson (SD)           

Patrick Åhlin (SD)  1 Ej tjg. ersättare       

Johan Oskarsson (SD)           

Eva Malmberg (EMP)  1 Ej tjg. ersättare       

Jennie Lassen (EMP)           

SUMMA   41          
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 140 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Inledning 

Berry Lilja (S), ålderspresident i kommunfullmäktige öppnar sammanträdet 
och hälsar i ett inledningsanförande samtliga ledamöter välkomna. 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 141  3 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kungörelse och dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning  
samt godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning med 
tillkännagivande av yttranderätten. 
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Val av valberedning för mandatperioden  
2018-10-29 – 2022-10-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Efter förslag från respektive partigrupp beslutar kommunfullmäktige att utse 
följande ledamöter och ersättare i valberedningen: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Allan Ragnarsson (M)  Gunilla Otterberg (M) 
Nyponstigen 17  Hantverkaregatan 5 
567 31 Vaggeryd  568 32 Skillingaryd 
 
Pelle Philip (C)  Ulf Abrahamsson (C) 
Hålabo Mellangården  Vaggeryds gård, Katrineberg 
562 91 månsarp  567 91 Vaggeryd 
 
Atcha Adinda (L)  Magnus Thelin (L) 
Sturegatan 64  Hult Gamla Skolan 1 
568 32 Skillingaryd  568 91 Skillingaryd 
 
Maritha Bengtsson (KD)  Christer Sandén (KD) 
Kvarngatan 4 B  Torsbovägen 20 
568 31 Skillingaryd  567 32 Vaggeryd 
 
Roger Ödebrink (S)  Tuula Ingner (S) 
Banbrogatan 1  Boerydsgatan 25 
567 33 Vaggeryd  567 33 Vaggeryd 
 
Martin Damberg (V)  Elizaberth Orellana Bravo (V) 
Karlsborgsgatan 2  Korpgatan 6 
568 92 Skillingaryd  567 33 Vaggeryd 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP)  Malin Rehnstedt (MP) 
Taglarp Norregård 2  Boerydsgatan 7 
567 91 Vaggeryd  567 33 Vaggeryd 
 
Jan-Olof Svedberg (SD)  Niklas Oskarsson (SD) 
Ålaryd Lyckås 2  Rundelsvägen 21 
568 92 Skillingaryd  567 32 Vaggeryd 
 
 forts.  
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Lennart Karlsson (EMP)  Klas Gustavsson (EMP) 
Karlavägen 5   Buddebo 2 
567 30 Vaggeryd  562 91 Månsarp 
 
Ordförande: 
Allan Ragnarsson (M), Nyponstigen 17, 567 31 Vaggeryd 
 
Vice ordförande: 
Roger Ödebrink (S), Banbrogatan 1, 567 33 Vaggeryd 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 143 2018/006 6 
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Val av kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till kommunfullmäktiges ordförande utses: 
Christer Holmgren (M) 
Bäck, Björkbacken 
567 91 Vaggeryd 
 
Till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande utses: 
Maritha Bengtsson (KD) 
Kvarngatan 4 B 
568 31 Skillingaryd 
 
Till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande utses: 
Robert Alkemark (S) 
Berggatan 7 
568 30 Skillingaryd 
 
Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2018-10-29, § 001 
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Överlämnande av ordförandeklubban 
 
Ordförande Berry Lilja (S) överlämnar ordförandeklubban till 
kommunfullmäktiges nye ordförande Christer Holmgren (M). 
 
Nye ordföranden tackar för förtroendet att få leda kommunfullmäktige. 
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Motion – Tillgängligheten Skillingaryds Centrum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hanteras vid nästa sammanträde 
med kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (EMP) har lämnat in en motion 
daterad 2018-10-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ge 
tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten och behovet av en ny 
undergång och dess placering, avsedd för motorfordon i Skillingaryd. Detta 
för att underlätta förbindelsen östra och västra Skillingaryd och dess 
centrum.  
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-10-29 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 146 2018/061 9 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Kulturskola för alla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att kulturskolan får i 
uppdrag att ta reda på hur fler barn och ungdomar ska kunna delta i 
kulturskolans verksamhet. 
 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2019. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Christer Sandén (KD) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamöterna Tuula Ingner (S) och Kenth Williamsson (S) har 
lämnat in en motion daterad 2018-02-08 med förslag att kulturskolan får i 
uppdrag att ta reda på hur fler barn och ungdomar ska kunna delta i 
kulturskolans verksamhet. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden, som i 
beslut 2018-06-27 § 112 föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-02-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26 § 030 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2018-04-09 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-27 § 112 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 221 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-10-03 § 224 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tuula Ingner (S) och Ewa Magnusson (L) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Kenth Williamsson (S) 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Delårsrapport per augusti 2018 för Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att:  

- fastställa resultatet per augusti 2018 och godkänna delårsrapporten 
2. Kommunfullmäktige beslutar utifrån prognostiserat resultat i 

delårsrapporten att bifalla socialnämndens begäran om att ianspråktaga 
upp till 2,5 mnkr innevarande år ur fonden ”ensamkommande barn” för 
att finansiera kostnader hänförda till denna målgrupp. 

3. Kommunfullmäktige beslutar utifrån kultur- och fritidsnämndens 
skrivelse 2018-09-12 (KFN 2018/082) § 145 att bifalla uttag ur fond i 
syfte att finansiera en föreningsplattform 100 tkr, ett system för 
elevadministration kulturskolan 92 tkr, Bratteborgs Ryttarsällskap 134 
tkr samt insatser Folkets Hus i Hok 74 tkr för ett samlat belopp om 
maximalt 400 tkr för innevarande år. 

4. Kommunfullmäktige betonar slutligen vikten av att budgetföljsamhet 
ägnas hög prioritet i nämnderna, så att de nämnder som redovisar 
negativa prognoser för verksamhetsåret 2018 tar steg mot budget i 
balans och på så sätt bidrar till att kommunens ekonomiska stabilitet 
bibehålls. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Delårsrapporten per augusti innehåller inledningsvis en övergripande 
förvaltningsberättelse där avstämning av måluppfyllelse redovisas i detta 
avsnitt finns också miljö och personalredovisning samt finansiella analyser. 
I den andra delen av rapporten redovisar nämnderna sina verksamhets-
berättelser med ekonomisk uppföljning och måluppföljning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-20 
Delårsrapport per augusti 2018 för Vaggeryds kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-10-03 § 212 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Föreligger kommunrevisorernas bedömning av delårsbokslutet  
daterad 9 oktober 2018. 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 147 2018/234 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Bo Holst, ordförande i kommunrevisionen, redogör för kommunrevisionens 
bedömning av delårsbokslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Ewa Magnusson (L),  
Ulf Abrahamsson (C), Thomas Axelsson (KD), Pelle Philip (C),  
Ann-Katrin Löfstedt (M) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Jenny Larsen (KD) och Tuula Ingner (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Höjning av solidarisk borgen mellan 
medlemskommunerna för kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
-  att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Kommunalförbundet 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp (borgenstak) om 250 mnkr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, 

-  att borgensåtagande enligt ovan ska undertecknas av behöriga 
firmatecknare i respektive kommun 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunalförbundet har bland annat bildats för att kommunerna 
tillsammans ska kunna ge en ökad service till invånarna samtidigt som 
miljönyttan i avfallshanteringen ska öka. För att nå uppställda krav och 
målsättningar samt utveckla verksamheten enligt de intentioner som 
politiken givit förbundet har en plan för investeringsverksamheten tagits 
fram. Planen fångar den övergång som nu sker från ett fokus på att starta 
upp kommunalförbundet till att påbörja införandet av FNI-insamlingen.  
 
För att finansiera investeringsplanen för perioden 2019-2022 som bland 
annat under 2019 innehåller byte av kärl i Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
samt ombyggnation av befintliga omlastningsstationer i Gislaved och 
Värnamo behöver borgenstaket höjas från nuvarande beslutade nivå om 100 
mnkr till 250 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelser 2018-09-07 
Bilaga 1 Investeringsbudget 2018-2022 
Bilaga 2 SÅM Regressavtal 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 213 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-10-03 § 218 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C), Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 149 2018/245 14 

Justering   Exp: Utdragsbestyrkande 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, oktober 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och  
medborgarförslag som inte är slutbehandlade, oktober 2018 och lägger 
den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska vid kommunfullmäktiges 
ordinarie april- och oktobersammanträde redovisas de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 

Föreligger kommunledningskontorets redovisning oktober 2018, enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade, 
oktober 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD), Ewa Magnusson (L), Gert Jonsson (M) och Stig-Göran 
Hultsbo (MP) kommenterar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen och 
finner det bifallet. 



Beteckning/Dnr Sida 
2018/245 1 (12) 

Handläggare 
Rose-Marie Moberg 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, oktober 2018 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska vid april- och oktober-
sammanträdet redovisas de motioner och medborgarförslag, vilkas 
beredning då inte fullföljts. 

Redovisning: 

1. Motion – Körkortsutbildning på Fenix

Av fullmäktigeledamöterna Allan Ragnarsson (M), Jenny Larsen
(KD) och Thore Ohlsson (FP) väckt motion daterad 2013-10-27 med
förslag att kostnadsfri körkortsutbildning införs på Fenix.
(Dnr 2013/225)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen
2017-02-14, § 048 och beslutade att avvakta resultatet av den
utredning som är tillsatt av regeringen kring hur en körkortsutbildning
ska genomföras med hjälp av CSN-lån för gymnasieelever, innan
beslut fattas om körkortsutbildning på Fenix.

2. Medborgarförslag – Utöva tillsyn och lös in strandområden
i Vaggeryds samhälle

Ett medborgarförslag har inlämnats den 26 april 2015 med förslag att
Vaggeryds kommun ska utöva tillsyn och lösa in sådana markområden
i Vaggeryds samhälle, som enligt gällande regelverk ska vara
allmänrättsligt tillgängliga.
 (Dnr 2015/145) 
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott
där man beslutat att uppdra till Lantmäteriet eller motsvarande
kompetens att utreda förutsättningar för att lösa in detaljplanerad
allmän platsmark längs Hjortsjöns strandområde.



 

 Sida 

 2(12) 

 
 
 
 
3. Medborgarförslag – Vindkraftsplan 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2016-01-19 med förslag 
att kommunfullmäktige beslutar: 
- Att tydligt redovisa kommunens ställningstagande i 

vindkraftsfrågan genom en plan som också beskriver de olika 
projekten. 

- Redovisa var vindkraftsbolagen geografiskt planerar de 
vindkraftsparker som kommunen har vetskap om. 

- Öppet redovisa kommunens syn på det regelverk som idag styr 
vindkraftsprojekten. 

- Att sedan i förlängningen också ta fram en korrekt vindkraftplan, 
som också beskriver utbyggnaden ur ett samhällsperspektiv, dvs., 
nytta, livslängd, resp. projekts energitillförsel gentemot 
kommunens nuvarande elkonsumtion m.m. 

(Dnr 2016/020) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskott 
där man beslutat att vindkraftsgruppen ska startas upp igen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag 
att upphandla konsultuppdrag för upprättande av en vindbruksplan.  
 
Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun ska skickas ut på nytt för 
utställning. 
 
 

4. Motion – Bostadsområde söder om Byarum 
 
Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (V) väckt motion  
2016-04-22 med förslag att man så fort som möjligt startar arbetet 
med en detaljplan för ett bostadsområde söder om Byarum i höjd med 
Byarums Hembygdsgård. 

 (Dnr 2016/096) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 
 Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och gett 
kommundirektören i uppdrag att ta upp förhandling med markägaren 
för ett köp av markområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 
2018-01-24 en återrapportering av uppdraget. 
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5. Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetspris 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 11 januari 2017 med 
förslag att Vaggeryds kommun instiftar ett Tillgänglighetspris för att 
uppmuntra de som ökar tillgängligheten för de handikappade 
medborgarna och andra som t.ex. är rörelsehindrade. 
(Dnr 2017/021) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2018-05-28 medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för att bereda hur nomineringsarbetet ska 
samordnas. 
 
 

6. Medborgarförslag – Placering av postbrevlåda 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-17 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar om placering av postbrevlåda så att det 
går att köra intill den med bil och lägga på försändelser. Detta för att 
underlätta för de som har problem med att gå. 
(Dnr 2017/083) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 

 
  
7. Motion – Landsbygdsutveckling i Bondstorp 

 
Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) väckt motion  
2017-08-28 med förslag att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
planera för nybyggnation i Bondstorp. 

 (Dnr 2017/205) 
 _ _ _ _ _ _ _  
 

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-02-22, § 056 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag för hur 
mycket byggbar mark och planlagd mark det finns i Bondstorp. 
Dessutom ska dimensionerna på VA-infrastrukturen undersökas för att 
se vilka möjligheter som finns för utbyggnation. Motionen skickas 
även till VSBO, för inhämtande av deras syn på att bygga i Bondstorp. 
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8. Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra tätorter 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-07-31 med förslag att 
Vaggeryds kommun ser till att kompressorstyrda cykelpumpar finns i 
varje samhälle i kommunen. 
(Dnr 2017/186) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen återremitterade medborgarförslaget 2018-09-05 till 
tekniska utskottet för att titta på andra alternativa lösningar med redan 
befintliga pumpanläggningar. 
 
 

9. Medborgarförslag – Bygg väg från Västra strand i Vaggeryd 
till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-07-31 med förslag att det 
byggs en väg från Västra strandområdet i Vaggeryd till södra 
motorvägsavfarten i Vaggeryd. Detta för att inte all trafik till och från 
området ska behöva ske via Bondstorpsvägen och Götafors skola om 
man inte åker ”Bondstorpsvägen” runt travbanan. 
(Dnr 2017/187) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Kommunfullmäktige återremitterade medborgarförslaget 2018-05-28 
till kommunstyrelsen för att titta på olika alternativ till 
vägsträckningen. 
 

 
10. Medborgarförslag – Bygg ett plank runt ställverket vid 

campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-08-17 med förslag att 
kommunen bygger ett plank runt ställverket vid campingen i 
Vaggeryd och planterar klängväxter. På ena sidan om ställverket kan 
man jämna marken och upplåta två ställplatser för husbilar. 
(Dnr 2017/190) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet, kultur- och 
fritidsnämnden och Vaggeryds Energi för yttrande. Yttrande har 
lämnats av Vaggeryds Energi och tekniska utskottet. 
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11. Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare Vaggeryd 
även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok 
 
Av fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa 
Magnusson (L) väckt motion 2017-11-29 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till 
kommunägda bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare 
Vaggeryd även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok. 
(Dnr 2017/316) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till VSBO för yttrande. 
 
 

12. Motion – Ändring av namn Götarps Hage till Nestors 
 

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) väckt motion 
2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att 
ändra namn Götarps Hage till Nestors. 
(Dnr 2018/038) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att få mer underlag för 
beslut, bl.a. yttrande från Museiföreningen. 
 
 

13. Motion – Kanotled genom Waggeryd 
 

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) väckt motion 
2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Waggeryd. 
(Dnr 2018/039) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska utskottet, som inkommit med yttrande till 
kommunledningskontoret. 
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14. Motion – Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- 

och fritidsutrustning 
 

Av fullmäktigeledamoten Ewa Magnusson (L) väckt motion 
2018-01-29 med förslag att underlätta för unga att tillfälligt låna 
idrotts- och fritidsutrustning. 
(Dnr 2018/040) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag att efter en 
dialog med föreningar komma tillbaka med ett förslag om hur 
det ska gå till att förverkliga motionens intention samt ge ett 
svar på att-satsen i motionen. 
 
 

15. Motion – Offentliga ärendens arbetsgång på 
kommunens hemsida 

 
Av fullmäktigeledamöterna Magnus Thelin (L), Atcha Adinda 
(L) och Ewa Magnusson (L) väckt motion 2017-12-04 med 
förslag att : 

Kommunfullmäktige ser till att medborgarna kan följa offentliga 
ärendens arbetsgång från förslag till verkställighet på 
kommunens hemsida. 

Den enskilde medborgaren får följa en helhet där alla steg i 
processen går att se och att ansvariga politiker och tjänstemän 
för ärendet i varje fas redovisas/specificeras. Det bör också 
redovisas var i processen ärendet ligger just nu och vem som är 
ansvarig samt när ärendet påbörjas och avslutas i varje fas. 

Icke sekretessärenden utan endast offentliga ärenden. 
 
(Dnr 2017/317) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för 
yttrande. 
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16. Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna 

ekonomisk förening 
 

Av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) väckt motion 
2018-01-29 med förslag att: 

Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarna 
ekonomisk förening. 

Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening. 
 
(Dnr 2018/059) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för 
yttrande som sedan har överlämnat det till tekniska kontoret för 
upprättande av ett förslag på svar. 
 
 

17. Motion – Kulturskola för alla 
 

Av fullmäktigeledamöterna Tuula Ingner (S) och Kenth 
Williamsson (S) väckt motion 2018-02-08 med förslag att 
kulturskolan får i uppdrag att ta reda på hur fler barn och 
ungdomar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet. 
(Dnr 2018/061) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen behandlas på dagens sammanträde. 

 
 

18. Motion – Korttidsboende på Talludden 
 

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) väckt motion 
daterad 2018-04-20 med förslag att kommunfullmäktige så snart 
som möjligt ger socialnämnden uppdraget och förutsättningen 
till att påbörja arbetet att flytta korttidsboendet på Furugården 
till Talludden. 
(Dnr 2018/128) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 november. 
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19. Medborgarförslag – Hastighetsbegränsade åtgärder 

på Bondstorpsvägen 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-04-09 med förslag om 
hastighetsbegränsade åtgärder på Bondstorpsvägen. 
Förslagsställaren hänvisar till tidigare insänt förslag inlämnat 
2017-01-04 med samma rubrik. 
Vissa åtgärder av insmalning av väg har genomförts utanför 
Götafors skola. Dock anses det otillräckligt eftersom den övriga 
totala sträckan av Bondstorpsvägen är rak utan några 
hastighetsbegränsade åtgärder/hinder. Vägen bjuder in till högre 
hastigheter än tillåtet i och med detta, vilket är en risk. 
Uppskattningsvis kör flera fordon under dygnet omkring 80 
km/h genom och ut från Vaggeryd på denna väg. Att smala av 
vägen på ett par ställen fördelat på sträckan kan vara 
gynnsammare ur trafiksäkerhetssynpunkt. En förnyad mätning 
av hastigheten över tid kan vara lämpligt för att bilda sig en 
uppfattning om trafiken.  
(Dnr 2018/113) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 november. 
 
 

20. Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom 
barn- och äldreomsorg! 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med 
följande förslag: 
-  att påbörja processen med att överlåta driften av ett av 

kommunens äldreboenden till en alternativ utförare. 
-  att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala 

förskolor till en eller flera alternativa utförare så att en bättre 
balans uppnås mellan kommunal och alternativ drift. 

 (Dnr 2018/119) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för yttrande. Yttrande har lämnats 
av socialnämnden. 
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21. Motion – Grusning av boulebanan i Hok 

Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en 
motion 2018-05-08 med förslag att Vaggeryds kommun grusar 
boulebanan i Hok. 
 (Dnr 2018/143) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
 

22. Medborgarförslag – Muddra Lagan vid 
Strömbergsvägen 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-05-24 med förslag att 
Lagan vid Strömbergsvägen muddras. 
(Dnr 2018/160) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 november. 
 
 

23. Medborgarförslag – Placera soptunna för 
hundbajspåsar vid parkeringen Hjortsjöns camping 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-05 med förslag att 
det placeras en soptunna för hundbajspåsar vid parkeringen vid 
Hjortsjöns camping. 
 (Dnr 2018/169) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningskontoret 
för yttrande som sedan har överlämnat det till tekniska kontoret 
för upprättande av ett förslag på svar. 
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24. Medborgarförslag – Åtgärda problemet med 

mopedtrafik i hög hastighet mellan Hjortsjöns 
camping och Fenix 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-05 med förslag att 
åtgärda problemet med mopedtrafik i höga hastigheter mellan 
Hjortsjöns camping och Fenix, t.ex. med något slag av 
fartdämpande hinder. 
 (Dnr 2018/171) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommunledningskontoret har sedan  
överlämnat det till tekniska kontoret för upprättande av ett 
förslag till beslut. 
 
 

25. Medborgarförslag – 40 som bashastighet i 
villaområden 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-11 med förslag  
om att en diskussion förs i kommunfullmäktige om bashastig-
heten i villaområden och vilka argument som finns emot en 
bashastighet på 40 (eller 30).  
(Dnr 2018/174) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommunledningskontoret har sedan  
överlämnat det till tekniska kontoret för upprättande av ett 
förslag till beslut. 
 
 

26. Medborgarförslag – Gallring av skogsparti mellan 
Ahlshultsområdet och Storgatan i Skillingaryd 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-12 med förslag om 
gallring av skogsparti mellan Ahlshultsområdet och Storgatan i 
Skillingaryd. 
(Dnr 2018/175) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommunledningskontoret har sedan  
överlämnat det till tekniska kontoret för upprättande av ett 
förslag till beslut. 
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27. Motion – Utveckling av friluftsområdet Movalla 

Fullmäktigeledamoten Tommy Ottosson (S) har lämnat in en 
motion daterad 2018-05-30 med förslag att cykelbanan söder om 
Movalla görs i ordning så att fler, inte minst yngre kan använda 
den. Att kommunen arbetar för att ytterligare utveckla detta 
grönområde. 
(Dnr 2018/205) 
_ _ _ _ _ _ _  

 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för 
yttrande som sedan har överlämnat det till tekniska utskottet för 
upprättande av ett förslag till beslut. 
 
 

28. Medborgarförslag – Förbjud fiske från bryggan vid 
Hjortsjöns badplats 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-07-29 med förslag att 
förbjuda fiske från bryggan vid Hjortsjöns badplats. 
(Dnr 2018/195) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har överlämnats till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och besvarande, som sedan ska 
delges kommunfullmäktige. 
 
 

29. Medborgarförslag – Inför tomgångsförbud där 
tomgångskörning är tillåten i max tre minuter 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att 
införa tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten i max tre 
minuter. 
(Dnr 2018/196) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. Kommunledningskontoret har sedan  
överlämnat det till tekniska utskottet för upprättande av ett 
förslag till beslut. 
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30. Medborgarförslag – Inför farthinder eller fartkontroll 
på centrala delar av Storgatan i Skillingaryd 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att 
införa farthinder eller fartkontroll på centrala delar av Storgatan 
i Skillingaryd. 
(Dnr 2018/197) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. Kommunledningskontoret har sedan  
överlämnat det till tekniska utskottet för upprättande av ett 
förslag till beslut. 
 
 

31. Medborgarförslag – Förbud mot tiggeri i kommunen 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-24 med förslag att 
förbjuda tiggeri i Vaggeryds kommun. 
(Dnr 2018/215) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslag har remitterats till kommunledningskontoret 
för yttrande. 
 
 

32. Medborgarförslag – Placera en eller flera soptunnor i 
Missionsparken, Vaggeryd 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-09-11 med förslag att 
en eller flera soptunnor placeras i Missionsparken, Vaggeryd. 
(Dnr 2018/226) 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Länsstyrelsen Östergötland, protokoll 2018-10-02, inspektion enligt  
20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i 
Vaggeryds kommun 

2. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 220, Förtjänsttecken 2017 
3. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26 § 68, Deloittes 

rapport – kvalitetsuppföljning i grundskolan 
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