
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 1(55) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, onsdag den 9 maj 2018 
Kl. 09:00 – 17:35. Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Jenny Larsen (KD), tjg. ersättare för Thomas Axelsson (KD) 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Ulf Abrahamsson (C), §§ 107 , 112 
Ulf Abrahamsson (C)§§108-111, 113-144 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
 Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Souzan Ezari, kommunadministratör 
Camilla Wallin Kupferberg, Verksamhetsutvecklare§107, 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. Ersättare§§108-144 
 P O Toftgård (C), ej tjg. Ersättare)§§108-111, 113-144 
 Klas Gustafsson (V), ej tjg. ersättare 
Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. Ersättare 
Christer Holmgren(M), ej tjg. Ersättare 
Tommy Ottosson (S), ej tjg. Ersättare 
Patric Ahlberg (S), ej tjg. Ersättare  
Ken Frick(L), ej tjg. Ersättare 
Anna Jönsson miljö och byggchef, §111 
Planarkitekt Hanna Grönlund, §§108, 114   
Viktoria Gustafsson, planarkitekt, §108 
Tina Blomster, samhällsutvecklare, §108 
Madeleine Larsson, Miljöstrateg §114 
Sven Engqvist Sven Engkvist, chef för Miliseum i Skillingaryd,§109 
Bengt Dahlqvist, Representant för Stiftelsen Regementsheden, ,§109 

Utses att justera Allan Ragnarsson (M) Paragrafer 107-144 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, onsdag den 15 maj 2018 klockan 16:00 

Underskrifter Sekreterare  

Souzan Ezari 
Ordförande 

Gert Jonsson 
Justerande 

Allan Ragnarsson 
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 Utdragsbestyrkande 
  

 
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2018-05-09 Paragrafer 107-144 

 Anslaget sätts upp 2018-05-17 Anslaget tas ner 2018-06-08 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Souzan Ezari 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-05-09 

Ärende § 110 Ärende § 122 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 
Allan Ragnarsson 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 1 
Thomas Axelsson 
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) 
Kristin Stark 1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1 1 
Roger Ödebrink  1 1 
Kenneth Åberg  1 1 
Annelie Borgström  1 1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 
Tommy Ottosson 
Ulrika Åberg-Juul 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-) 1 1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 5  8 12  1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 107 2018/109 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på Kommunstyrelsens mål 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför budget 2019 skall varje nämnd ta fram inriktningsmål kopplade till 
Kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Kommunstyrelsen genomförde ett grundligt målarbete inför 2018 och har 
gjort en noggrann uppföljning av målen 2017. I det pågående 
kommunövergripande förbättringsarbetet med styrning och ledning har man 
inför 2019 kunnat skapa ett samlat och mer koncentrerat fokus kring de 
politiska målen. 

Den 5 mars genomfördes ett förstärkt KSAU och tillsammans med 
nyckeltjänstemän hölls en workshop kring framtida möjligheter och hinder. 
Den 15.16 maj redovisades resultatet som risker och behov inför 
budgetberedningen och den 9 april hölls ett arbetsmöte med KS presidiet 
och kommundirektör för att från materialet peka ut förslag till inriktning för 
KS mål 2019. 
Resultatet av arbetet godkändes som förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 17 april. 

Förslag Kommunstyrelsens mål 2019 
Kommunstyrelsens mål kommer ha sin inriktning mot 6 områden vilka är 
direkt kopplade till Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 (som fortfarande 
kommer gälla under 2019) samt kompletterade med Agenda2030. 
Områdena är även kopplade till de KS mål 2016, 2017 och 2018 

KS mål 2019 kommer att vara färre, tydligare och ha en stark anknytning till 
kommunstyrelsens reglemente med kommunstyrelsen som samordnande 
funktion. 

En dialog genomförs på kommunstyrelsens sammanträde 9 maj och följande 
förslag går till beslut: 

Förslag KS mål 2019 som skall ingå i SPB19. Till varje mål finns möjliga 
strategier och en mätbarhet som skall vidareutvecklas inför Programbudget 
2019 
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Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering 
Mål 1. Hållbar tillväxt och utvecklad infrastruktur för de som bor, lever och 
verkar i Vaggeryds kommun 
 
Arbete och fritid 
Mål 2. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper 
Mål 3. Ökad mångfald av nya företag och näringar 
Mål 4. Ökad samverkan med civilsamhället för en högre servicekvalitet 
  
Kunskap och hälsa 
Mål 5. Vi skall bli en friskare kommun 
 
Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service 
Mål 6. Ökat medborgarinflytande 
 
Samverkan regionalt/nationellt/internationellt 
Mål 7. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett 
lärande och en tydlig nytta för våra invånare 
 
Internt perspektiv 
Mål 8. Vi skall bli en effektivare kommun i mål, medel och kvalitet 
 
Beslutsunderlag 
KS mål 2019 arbetsmaterial till KSAU 17 april 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17-§107 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Camilla Wallin Kupferberg, Verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Fortsatt arbete med Östra strand 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
arbeta fram en begäran om planuppdrag i enlighet med konsultarbetet, för 
fortsatt arbete med Östra Strand. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 och 2018 har arbete pågått med att ta fram skisser för att 
möjliggöra utveckling av Östra Strand. 
 
För att fortsätta arbetet med området behöver ett planuppdrag skrivas fram 
som redogör för bland annat ekonomiska förutsättningar, tidplaner och 
eventuell etappindelning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kragh& Berglund och Tina Blomster samhällsutvecklare redogör för 
ärendet.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla 
kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet 
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Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen 

Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2017. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Stiftelsen 
Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2017.  
 
Revisorerna tillstyrker att stiftelsens årsredovisning godkänns att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Anhållan om ansvarsfrihet 2018-03-22 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd 
Förvaltningsberättelse för år 2017 
Revisionsberättelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-06 
Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 121 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Representanter för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd 
Sven Engkvist, chef för Miliseum i Skillingaryd tillsammans med Bengt 
Dahlqvist är närvarande vid dagens sammanträde för att redogör ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifall. 
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s Förslag gällande tillfälligt boende för ungdomar som 
bor på Götaström 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att de fem ungdomar som tidigare ingått i det 
kommunala mottagande för ensamkommande ungdomar kan stanna i 
kommunen under sin asylprocess då de tidigare ingått i det kommunala 
mottagandet av ensamkommande. 
 
Reservation 
Ulf Abrahamsson (C), Lennart Karlsson (-) och Jan – Olof Svedberg(SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Abrahamssons förslag. 

Sammanfattning av ärendet  
Frågan är tvådelad; det gäller om 13 ungdomar som idag bor på Götaström 
kan bo kvar i kommunen terminen ut för att slutföra sin skolgång och om 
fem av dessa kan stanna i kommunen på obestämd tid då de tidigare ingått i 
det kommunala mottagandet av ensamkommande. 

Om ungdomarna ska bo kvar behöver kommunstyrelsens arbetsutskott ta 
ställning till vart pengarna ska tas ifrån då det inte innebär någon ytterligare 
finansiering från Migrationsverket att låta ungdomarna bo kvar.  

Bakgrund 
Götaström 
I början av april fick kommunen frågan från Migrationsverket om de 
ungdomar som idag bor på Götaström, och som går på gymnasiet, kan bo 
kvar i kommunen skolterminen ut. Migrationsverkets upphandlingar av 
platser är krångliga och kostsamma och de kan därför inte förlänga sitt avtal 
med Götaström efter den siste maj.  

Det bor idag 13 ungdomar på Götaström som går på gymnasium i Vaggeryd 
(8 st), Värnamo (3 st) eller Gnosjö (2 st) kommun och därmed behöver 
boende från den 31/5 till den 15/6.  
 
 
 forts. 
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Uppdraget medför ingen extra finansiering från Migrationsverket. Utan det 
bygger på kommunens goda vilja. Ungdomarna kommer, precis som de 
ungdomar som idag bor på Berget, att få 61-71 kr/dag (beroende på 
boendeform) i dagersättning. Migrationsverket har fortfarande, återigen 
precis som ungdomarna på Berget, huvudansvar för ungdomarna och kan 
skicka personal ett par gånger i veckan för att titta till så att allt går rätt till 
på boendet. 
 
Vaggeryd kommuns ansvar blir att hitta boende till ungdomarna i fråga och 
säkerställa att de får gå klart terminen för att ha nytta av sin utbildning 
antingen i hemlandet vid ett återvändande eller att lägga grunden för 
fortsatta studier på annan plats i Sverige. Vid terminsslut kommer 
ungdomarna att flyttas till olika vuxenboende runt om i Sverige. 
Bedömningen är att det är det mest resurseffektiva och humana att låta dem 
bo kvar på Götaström under den korta tiden som är kvar av terminen. Där 
vet de hur det fungerar och är vana vid att bo.  
 
Internationella Vänners framställan 
Fem av dessa ungdomar som ingår i målgruppen ovan har Internationella 
Vänner tidigare i två olika framställningar till kommunen bett om att få 
överflyttade till boendet på Berget. Framställan gäller att det här är 
ungdomar som tidigare ingått i det kommunala mottagandet för 
ensamkommande men som hamnade i kläm då beslutet att öppna boendet 
Berget dröjde. (Övriga ungdomar i målgruppen ovan på Götaström är 
inflyttade från bland annat Värnamo och Gnosjö kommun).  
 
Den budget som idag finns för boendet Berget är dimensionerad för att klara 
19 ungdomar. Idag bor de 8 ungdomar på Berget och enligt uppgift från 
EKB-chef finns det ytterligare 2-3 ungdomar på Talludden som skulle 
kunna ingå i målgruppen beroende på hur deras process på Migrationsverket 
utvecklar sig. I praktiken skulle detta innebära att det budgetmässigt ryms 
ytterligare 5 ungdomar på Berget. Platsmässig finns där också 13 platser 
(varav 8 är belagda idag) men skulle rymmas fler om ungdomarna bor tre 
och tre i 2:orna.    
 
 
 forts. 
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Planering 1 
De fem ungdomar som Internationella Vänner gjort framställan om tidigare 
flyttar över till Berget. 8 ungdomar bor kvar på Götaström terminen ut, det 
vill säga 31 maj till 15 juni, till en kostnad på 38 400 kronor. 
 
8 ungdomar 
320 kr/person/dag inkl. mat på Götaström 
15 dagar 
 38 400 kronor.  

 
Planering 2 
Alla 13 ungdomar bor kvar på Götaström terminen ut. 
 
13 ungdomar 
320 kr/person/dag inkl. mat på Götaström 
15 dagar 
 54 080 kronor. 

 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets beslut 2018-03-14, § 094 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-17 
Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 106 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 106 
 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Integrationssamordnare Anna Gradeen redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag. Och 
förslår att de fem ungdomar som tidigare ingått i det kommunala 
mottagande för ensamkommande ungdomar kan stanna i kommunen på 
obestämd tid då de tidigare ingått i det kommunala mottagandet av 
ensamkommande. 
 
Kenth Williamsson(S), Jenny Larsen(KD), Allan Ragnarsson (M), 
 Kristin Stark (MP) Förslår bifall till Marithas förslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Gert Jonsson (M),  
Jerry Karlsson (L), Lennart Karlsson (-) och Jan-Olof Svedberg förslår bifall 
på arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande konsternerar att det finns 2 förslag till beslut, arbetsutskottets 
förlag och Maritha Bengtssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs: kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  
Ja – röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej- röst för bifall till Maritha Bengtssons förslag 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8Nej- röster mot 5 ja-röster, att bifalla 
Maritha Bengtssons förlag. 
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Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 
kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i 
Jönköpings län begära att få ta över tillsynen för de branschkoder som följer 
i nedanstående ansökan.  

Ansökan 
Vaggeryds kommun ansöker om övertagande av tillsyn av följande 
branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

• Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF) med 
undantag för Kvighult, 0665-20-035, Kohult och Åkaköp,  
0665-20-042 samt Spinkamålen 1:3, 0665-20-048. 

• Branschkod 20.20, 25.20, 90.50. 
• Branschkod 27.50, 28.20, 34.70. 

Vaggeryds kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter 
tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 2008-12-11. 
Vaggeryds kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår i beslut 2018-03-27, § 65 att 
kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att få ta över 
tillsynen för de branschkoder som följer i nedanstående ansökan.  
 
Ansökan 
Vaggeryds kommun ansöker om övertagande av tillsyn av följande 
branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

• Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF) med 
undantag för Kvighult, 0665-20-035, Kohult och Åkaköp,  
0665-20-042 samt Spinkamålen 1:3, 0665-20-048. 

• Branschkod 20.20, 25.20, 90.50. 
• Branschkod 27.50, 28.20, 34.70. 

  
Vaggeryds kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter 
tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 2008-12-11. 
Vaggeryds kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 
2019. 
                                                                                                   fort. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-03-27, § 65 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, 119 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärende 
Anna Jönsson miljö- och byggchef redogör för ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifall. 
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Parlamentariska gruppens förslag inför 
mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Parlamentariska 
gruppen för vidare behandling. 
 
Ärendet tas upp på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En parlamentarisk grupp bestående av en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige har på uppdrag av kommunfullmäktige under 
innevarande mandatperiod arbetat fram ett gemensamt förslag med 
förändringar rörande den politiska organisationen, 
förvaltningsorganisationen samt ersättningar och arvoden. Gruppens förslag 
framgår av denna skrivelse och separat skrivelse ”Bestämmelser om 
ersättningar förtroendevalda”. 
Avvikande mening ska inges separat. 
 
Parlamentariska gruppens förslag 
Kommunfullmäktige 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 ledamöter 
Kommunfullmäktige ska ha ett sammanträde även i februari. 
En allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti 
Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta vara 17.00. 
Kriterier för lokalerna tas fram 2019, inklusive lokalisering och beskrivning 
av kostnader, säkerhet och funktion. Tekniken i lokalen skall vara mycket 
bra. Fullmäktiges presidium ansvarar för verkställandet. 
Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören, detta 
regleras i arbetsordningen. 
Begränsad talartid införs på försök 2019, regleras i fullmäktiges 
arbetsordning. 
Genomförda förändringar: 
Webbsändning har genomförts på initiativ av parlamentariska gruppen. 
 
Kommunalrådens roll 
Inga ändringar i kommunstyrelsens reglemente gällande kommunstyrelsens 
ordförande. 
Förtydligande i kommunstyrelsens reglemente gällande oppositionsrådets 
roll: Oppositionsrådet företräder främst kommunen, därefter oppositionen 
och sist sitt eget parti. 
Ersättning för oppositionsrådet är 70% av kommunstyrelsens ordförandes 
tjänstgöringsgrad. forts. 
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Oppositionsrådet är alltid överförmyndare vilket ersätts med 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad.  
 
Kommunstyrelsen 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 13 ledamöter 
Införande av 1:e vice ordf från majoriteten 18% av kommunstyrelsens 
ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Införande av 2:e vice ordf från oppositionen. Skall vara oppositionsråd. 
Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas i en ändamålsenlig lokal. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttades till kommunstyrelsen 2017. 
Plankommittén flyttad till kommunstyrelsen 2018. Målsättning att införas 
var tredje KS-möte på förmiddagen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänstgöringsgrad 1:e v ordförande från majoriteten ska vara 18 % av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Arbetsutskottets 2:e v ordförande är oppositionsrådet. 
Övriga ledamöters (2 st) tjänstgörtjänstgöringsgrad är 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad 
Arbetsutskottets arbetsuppgifter kvarstår frånsett fastighetsfrågorna som går 
till teknisk nämnd. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Barn och utbildningsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Socialnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Inga övriga förändringar. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Översyn av delegationsordning och reglemente 2019. 
Inga övriga förändringar. forts. 
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Införande av en teknisk nämnd 
En ny nämnd införs med 5 ledamöter. 
Tekniska nämnden övertar tekniska utskottets ansvarsområden inom 
kommunstyrelsens reglemente. 
Tekniska nämnden övertar även ansvaret för fastighetsfrågorna från 
kommunstyrelsen avseende byggnation, drift och underhåll. 
Kommunal planering byggnation , framtidsfrågor, principer och beställning 
kvarstår i kommunstyrelsens reglemente. 
 
VSBO  
Inga förändringar (5 ledamöter) 
 
VEAB 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
 
Vaggeryds Elverk 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
Vid en eventuell bolagisering av elverket bör 5 ledamöter övervägas. 
 
Kommunala råd 
Samtliga kommunala råd inordnas under kommunstyrelsen. Ledamöter från 
berörda nämnder ska utses av kommunstyrelsen. 
 
Tillgänglighetsrådet föreslås bli ett Tillgänglighets- och folkhälsoråd och 
flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Ungdomsrådet – kvarstår. 
 
Pensionärsrådet – flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Natur- och miljöråd – flyttas till kommunstyrelsen från miljö- och 
byggnämnden. 
 
Brottsförebyggande rådet – kvarstår. 
 
Vaggeryds Näringslivsråd 
Ingen förändring. 
 
Pensionsavtal 
Personalavdelningen tillsammans med personalutskottet arbetar på att lägga 
om pensionssystemet utifrån beslut i kommunfullmäktige 2018-04-23. 
Pensionsavtalen har hittills bara gällt kommunalråden, men ska på sikt 
kunna gälla samtliga förtroendevalda. 
 forts. 
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Arvoden 
Arvoden och ersättningar fastställs i enlighet med ”Förslag till 
Arvodesreglemente 2019-2022” (Bilaga). 
 
Övriga förändringar 
Vice mötesordförande utan arvode införs för att garantera majoritetens 
ordföranderoll i nämnder. Ändringen förs in i reglementen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet medverkar vid vissa 
tillfällen i kommunens ledningsgrupp för att utbyta information. 
 
Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl 
hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. 
Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis 
digital justering av protokoll. 
 
Digitalisering – krav på kompatibla systemlösningar mellan kommunens 
verksamheter. 
 
Övriga frågor som diskuterats 
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet. AME ska även 
fortsättningsvis vara organiserat under kommunstyrelsen. 
 
Roller – politiker och tjänstemän, hur och vad-frågor. Ett seminarium har 
hållits våren 2018, arbetet med denna fråga fortsätter. 
 
Samtliga nämnder skall under mandatperioden se över delegationsordning 
och reglementen.  
 
Barnomsorg i samband med politiska uppdrag. Skrivelser i 
arvodesreglementet §13 gäller även fortsättningsvis. Barntillsyn kvällstid 
ska utredas 2019-2022. 
 
En tidig samordning av nämndernas möten och budgetberedningen ska ske. 
 
Etik och moral i debatter och nämnder och sociala medier. Politiken ska 
vara ett gott exempel. Gemensam hållning för hantering av media. 
 
Demokratiutredningen har diskuterats och parlamentariska gruppen anser 
det särskilt viktigt att stärka ungas inflytande. En barn- och ungdomspolicy 
ska med anledning av det tas fram.   
 
 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 112 2018/138 16 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Parlamentariska gruppen har diskuterat trygghet och säkerhet för 
förtroendevalda.  
 
PWCs rapport om kommunledningskontorets organisation och funktion. En 
handlingsplan har beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förvaltningsorganisationen 
Parlamentariska gruppen har löpande stämt av förvaltningsorganisationen 
med kommunledningskontoret. Handlingsplanen (enl ovan) har varit en del i 
arbetet, och kommundirektören har deltagit i våra möten.  
Förvaltningsorganisationen hanteras efter att den politiska organisationen 
fastställts. 
 
Avslutning 
Ordföranden i parlamentariska organisationsgruppen tackar både tjänstemän 
och deltagande partirepresentanter. I stor utsträckning har det funnits stort 
engagemang för att komma fram till gemensamt förslag från gruppen. 
 
Beslutsunderlag  
Parlamentariska gruppens förslag 2018-04-27 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Per-Olof Toftgård (C) ordförande i Parlamentariska organisationsgruppen 
redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till den 
parlamentariska gruppen för vidare behandling och för att partigrupperna 
ska ha möjlighet att diskutera förslagen. 
 
Lennart Karlsson (-) och Jan-Olof Svedberg (S) föreslår bifall till Kenth 
Williamssons förslag.  
 
Per-Olof Toftgård (C) med instämmande av Maritha Bengtsson (KD), Jenny 
Larsen (KD) och Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
parlamentariska gruppens förslag.  
 
Beslututgång 
Ordförande finner att det finns två föreslag till beslut, Kent Williamssons 
förslag om att ärendet ska återremitteras och Per-Olof Toftgårds m.fl. 
förslag. 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska återremitteras. 
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Riktlinjer för exploateringsredovisning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättade riktlinjer för 
exploateringsredovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för bostads-kontors-handels- och industriändamål.  

Exploateringsverksamheten är en strategisk fråga för kommunen, varför det 
är väsentligt att dess konsekvenser lyfts fram på ett tydligt sätt i den 
politiska processen. Processen kan delas in i följande faser: 

1. Markanskaffning 
2. Fysisk planering 
3. Infrastrukturutbyggnad och eventuell markberedning av tomtmark 
4. Försäljning/upplåtelse 
5. Uppföljning 
6. Slutredovisning 

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner för hur dessa investeringar 
hanteras från det att investeringen planeras från markköp och 
detaljplaneprocess, till dess att tillgångarna har omsatts eller överförts till 
anläggningsregistret. Syftet är också att skapa en rättvisande kostnadskalkyl 
samt en rättvisande bild i redovisningen över vilka verkliga kostnader som 
objektet har varit upphov till. 

Den ekonomiska redovisningen för kommuner regleras i Kommunal 
redovisningslag (1997:614). 
 
Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Riktlinjer för exploateringsredovisning 
Bilaga 2: Exploateringsinvesteringar, kalkylering och redovisning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-27 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17,§098 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) och Kenth Williamsson (S) förslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun – 
Delrapportering 2 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun, Delrapportering 2 - 
Planeringsfasen har i korthet inneburit att starta upp projektet, ta fram 
projektplan, etablera arbetsgrupp samt intern referensgrupp. Projektets 
arbetsgrupp har tagit fram förslag på syfte, avgränsning, mål och strategier 
för Grönstrukturplanen samt kartlagt vilka dokument som kan kopplas till 
planen. En kommunikationsplan har tagits fram och arbetet med en digital 
medborgardialog har påbörjats för att starta senare i vår. Projektet beviljades 
LONA-medel i slutet av mars. 

Beslutsunderlag  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun - Delrapport 2 - mål, strategi och 
inriktning för planen 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-04-17,§105  
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och Miljöstrateg Madeleine Larsson redogör 
för ärendet. 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 115 2018/034 20 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslut om att utse dataskyddsombud 
 

Kommunstyrelsens beslut 
− Johan Isaksson, jurist vid Jönköpings kommun, utses från den 25 maj 2018 

till dataskyddsombud för Vaggeryds kommun.  
− Uppdrag som personuppgiftsombud upphör att gälla den 25 maj 2018.  
− Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet anmäls till Datainspektionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Det åvilar kommunen enligt Dataskyddsförordningen att utse ett 
dataskyddsombud från den 25 maj 2018. Genom införandet av 
Dataskyddsförordningen upphör uppdrag som personuppgiftsombud att gälla från 
den 25 maj 2018. Vaggeryds kommun har ett gemensamt dataskyddsombud i 
samverkan med Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Alla myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 
dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att myndigheten följer 
dataskyddsförordningen (GDPR) genom att exempelvis utföra kontroller och 
informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer och, särskilt, sakkunskap om lagstiftning och 
praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter. Ombudet 
ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till 
organisationens ledning. Det noteras att Habo, Jönköping, Mullsjö och 
Vaggeryds kommuner har ingått samverkansavtal avseende gemensamt 
Dataskyddsombud.   
 
Rekrytering och anställning har genomförts av Jönköpings kommuns 
kansliavdelning av lämplig person som dataskyddsombud och som uppfyller 
ställda krav. Det åvilar Kommunstyrelsen att formellt utse personen som 
dataskyddsombud och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet ska anmälas till 
Datainspektionen på en av myndigheten tillhandahållen särskild blankett.  
 
Dataskyddsombudet ska ansvara för att:  
- Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig 
dataskyddslagstiftning.  
- Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan 
tillämplig dataskyddslagstiftning.  
- Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och 
organisationens brister och utvecklingsbehov.  
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- Tillsammans med sakkunniga kravställa och arbeta för att införa 
säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd. Även ge råd och 
stöd avseende säkerhetsskyddsåtgärder.  
- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar 
avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning.  
- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.  
- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.  
- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 
övervaka genomförandet av den, samt ställa krav på att 
konsekvensbedömningar genomförs.  
- Kontrollera genomförda konsekvensbedömningar av dataskydd.  
- Omvärldsbevaka, nätverka och inhämta kunskap inom lagstiftningsområdet 
dataskydd.  
- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid 
behov genomföra förhandssamråd.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-19 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifall kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifall. 
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Medborgarförslag – Räkna om elevpengarna 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till tidigare politiskt beslut om att se över nuvarande 
resursfördelningsmodell till barn- och utbildningsnämnden inför 
verksamhetsåret 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit medborgarförslag om att ”Räkna om elevpengarna”. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 4 april 2018 att inom 
ramen för budgethandlingen ”Strategisk plan och budget 2019-2021” ge 
förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande resursfördelningsmodell till 
barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget ska redovisas december 2018 så 
att eventuella förändringar och/eller en ny modell kan beaktas från och med 
budgetår 2020. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 120 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 101 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-27 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17,§ 099 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifall.  
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Medborgarförslag – Bygg väg från Västra Strand i 
Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om att bygga 
väg från Västrastrand mot södra motorvägsavfarten i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga väg från Västra Strand 
i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd. 
 
Det pågår ett detaljplanearbete på Västra Strand för ny skola.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet och de ser positivt 
på medborgarförslaget och föreslår bifall till förslaget. 
 
För att möjliggöra en ny väg i området behöver en ny detaljplan tas fram. 
Kommunledningskontoret kan undersöka möjligheten att arbeta in en 
vägdragning i pågående planarbete på Västra Strand, alternativt skriva fram 
ett nytt planuppdrag för vägdragningen. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 109 
Tekniska utskottets yttrande 2018-01-23, § 011 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 102 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärende 
Ulf Abrahamsson(C) förslår bifall till arbetsutskottets förslag med en litet 
redaktionell ändring att uppdraget till kommunledningskontoret att arbeta 
med planuppdrag för ny väg ska tas bort från förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 
med Ulf Abrahamssons tillsförslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Detaljplan för begränsad 
byggnation på kommunens mark från Artillerigatan 
och söderut till infarten till Skillingaryds läger 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och ger 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för del av 
Pålen 1:1. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ta fram en detaljplan för 
begränsad byggnation på kommunens mark från Artillerigatan och söderut 
till infarten till Skillingaryds läger. 
 
Det berörda området ligger centralt i Skillingaryd på del av fastigheten 
Pålen 1:1 och är utpekat för bostäder i antagen översiktsplan. 
 
Under det senaste året har efterfrågan på bostadsmark varit stor i 
Skillingaryd och det finns endast några enstaka tomter kvar i Skillingaryd, 
för tillfället. Dessutom kommer det påbörjas byggnation av flera lägenheter 
på ”Mejeritomten” under 2018. 
 
Vaggeryds kommun behöver ta fram fler bostadsområden i Skillingaryd, för 
att möjliggöra fortsatt tillväxt. Det finns inte många ytor i Skillingaryd som 
ägs av kommunen och som inte har några byggnader, vilket är en grund för 
kommunen att relativt enkelt tillgodose det framtida behovet av bostäder. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att uppdrag ges för att ta fram ett 
planuppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott, så att kommunens behov 
av framtida bostadsmark tillgodoses. Sedan fastställs exploateringsgraden i 
det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 005 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, 103 
 
 
 
 
                                                                                      fort. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen. 
 
Beslututgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 
och Jerry Karlssons förlag, och ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetpris 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och inrätta 

ett tillgänglighetspris med syfte att uppmärksamma insatser för ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta  

fram stadgar och samordna nomineringsarbetet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Vaggeryds kommun ska 
instifta ett tillgänglighetspris. 
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, 
socialförvaltningen och tekniska kontoret har tagit fram följande förslag på 
upplägg: 
 
Nomineringar till priser ska baseras på de 11 prioriterade områden som 
definieras i regeringens prop 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderpolitiken , vilket kan förkortas i följande kategorier: 
- Fysisk tillgänglighet 
- Tillgänglig information och kommunikation 
- Arbetsgivaregenskaper 
- Delaktighet 
Juryn ska utgöras av tillgänglighetsrådet. 
Priset delas ut vid kommunfullmäktiges avslutning. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2017-01-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 006 
Tillgänglighetsrådets yttrande 2017-03-28 § 5 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-04-17, § 104 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslututgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag  
Och finner det antaget. 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 120 2017/233 27 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgar-förslaget. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas tidigare lagda förslag till budget 2018 som innebar att 
biblioteksassistentenstjänsten varit kvar. (Skriftlig reservation från 
socialdemokraterna, arbetsutskotts 2018-04-17, § 112) 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats den 22 september 2017 med förslag att 
kommunfullmäktige anslår medel till en heltidstjänst som biblioteksassistent 
vid Skillingaryds bibliotek och därmed drar tillbaka besparingen.  
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden står fast vid sitt tidigare beslut utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om budgetanpassning, vilket bl.a. innebär att en 
tjänst som biblioteksassistent tas bort från biblioteksorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 22 september 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 119 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07, § 29 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 112 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget att avslå 
medborgarförslaget och finner det bifallet. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 121 2017/273 28 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i  
enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, då barn- och 
utbildningsförvaltningen redan i arbetsmiljöarbetet bedriver det som 
motionen efterfrågar. 

Reservation 
Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion den 
30 oktober 2017 med förslag att  
• Vaggeryds kommun genomför ergonomiutbildning för

produktionspersonalen i barn- och utbildningsförvaltningens 
kostorganisation. 

• Utbildningen ska genomföras med skyddsombud från det fackförbund
som är avtalsslutande part vid arbetsplatsen. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 25 att 
motionen avslås, då barn- och utbildningsförvaltningen redan i 
arbetsmiljöarbetet bedriver det som motionen efterfrågar. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 30 oktober 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 138 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 20180417, §116 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till motionärens förslag.  
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förlag att avslå 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande konsternerar att det finns 2 förslag till beslut, arbetsutskottets 
förlag och Lennart Karlssons förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 122 2017/238 29 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan årskurs 1-9 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
Reservation 
Lennart Karlsson (-)reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion den  
25 september 2017 med förslag att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri 
frukost i grundskolan årskurs 1-9. 
 
Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 24 att 
motionen avslås, då en avgiftsfri frukost inte ryms inom befintlig budget. 
Om en avgiftsfri frukost ska erbjudas krävs att ytterligare budget skjuts till 
för ökad råvarukostnad och att en ordentlig utredning kring ökad 
personalkostnad, lokalhantering och eventuell matsvinn görs innan 
verksamheten erbjuds. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 25 september 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 116 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-04-17, §117 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till motionärens förslag att Vaggeryds 
kommun erbjuder avgiftsfri frukost i grundskolan årskurs 1-9. 
 
Jenny Larsen (KD) föreslå bifall till arbetsutskottets förlag att avslå 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande konsternerar att det finns 2 förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 122 2017/238 30 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Omröstning begärs: kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  
Ja – röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej- röst för bifall till Lennart Karlssons förslag 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 12 Ja- röster mot 1 Nej-röster, att bifalla  
arbetsutskottets förslag.   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 123 2017/310 31 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp 
 
Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag och ger kommun-ledningskontoret i uppdrag att 
säkerställa att det verkställs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion  
2017-11-27 med förslag att Vaggeryds kommun anlägger bollstängsel 
utmed kortsidorna på grusplanen i Bondstorp. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-03-07, § 44 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-11-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 156 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07, § 44 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-04-17, § 118 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 124 2018/123 32 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Biblioteksplan 2018-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till kultur och fritidsnämnden för 
behandling enligt följande synpunkter. Endast mål utan nivåer ska 
förekomma: 
 

o Locka nya läsargrupper att använda bibliotekets medier. 
o Biblioteket byter ut föråldrad teknik när budget så medger. 
o Nya möbler och inventarier kompletteras eller byts ut inom befintlig 

ram. 
o Makerspace ökar utbudet av digitala verktyg i framkant. 
o Öppettiderna ökas minst till den nivå som gällde under 2017. 
o Resandet mellan biblioteken minimeras genom att det finns fast 

personal som täcker upp öppettiderna på Skillingaryds bibliotek. 
o Biblioteken anordnar minst 6 aktiviteter per år kopplad till 

biblioteksverksamhet i egen regi. 
o Biblioteken samarbetar med föreningar och studieförbund för att öka 

kulturutbudet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt bibliotekslagen § 17, ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Nuvarande 
biblioteksplan gäller 2015-2019. 
 
Då en kommunal biblioteksplan ska omfatta alla kommunens 
biblioteksverksamheter, bör den vara ett gemensamt dokument för både 
folkbibliotek och skolbibliotek. Frågan har lyfts med BUN-förvaltningen 
och har tagits upp i gruppen för skolbibliotekarier och IT-pedagoger. 
Skolbiblioteksplanen och planen för folkbiblioteken kommer att bli en 
gemensam plan och inte bara innehålla en gemensam del om samarbete. 
Därför bör biblioteksplanen, förutom behandling i de båda facknämnderna, 
också antas på ett övergripande plan av kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har nu översänt förslag till biblioteksplan för 
2018-2022 för kommunfullmäktiges antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07 
Förslag till Biblioteksplan 2018-2022 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 110 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 124 2018/123 33 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets 
förslag med följande synpunkter, att nedanstående mål antas som ett 
minimum i planen och att endast mål utan nivåer ska finnas för att planen 
inte ska bli urvattnad. 

o   Locka nya läsargrupper att använda bibliotekets medier. 
o Biblioteket byter ut föråldrad teknik när budget så medger. 
o Nya möbler och inventarier kompletteras eller byts ut inom befintlig 

ram. 
o Makerspace ökar utbudet av digitala verktyg i framkant. 
o Öppettiderna ökas minst till den nivå som gällde under 2017. 
o Resandet mellan biblioteken minimeras genom att det finns fast 

personal som täcker upp öppettiderna på Skillingaryds bibliotek. 
o Biblioteken anordnar minst 6 aktiviteter per år kopplad till 

biblioteksverksamhet i egen regi. 
o Biblioteken samarbetar med föreningar och studieförbund för att öka 

kulturutbudet. 

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till Kenth Williamsons förslag 
och att ärendet återemitteras till kultur och fritidsnämnden för behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återemitteras eller avgöras vid 
dagens sammanträde och finner att ärendet ska återremitteras. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 125 2018/124 34 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Avgifter Räddningstjänsten 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta räddningstjänstens förslag till avgifter 
för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det har varit ett uppdrag i Strategisk plan och budget 2018-2020 för 
Räddningstjänsten att genom avgifts- och taxejusteringar genomföra en 
effektivisering. Räddningstjänsten har uppdaterat ett sammanställt 
dokument med alla avgifter och taxor som berör räddningstjänst-
förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avgifter Räddningstjänsten 2018 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2018-04-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen2018-04-17, § 111 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 126 2017/270 35 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av 
Bratteborg 2:6, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och de 
redaktionella ändringar den förordar samt besluta om att anta detaljplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2003-02-05 § 35 att uppdra till miljö- och 
byggnämnden att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet strax norr om 
Bondstorpsvägen och väster om E4:an. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-06-27 § 128 att upprätta ny 
detaljplan för Stödstorp 2:1 m.fl. och skicka ut den för samråd. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat 
verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området är ca 37 ha och 
ansluter till befintligt verksamhetsområde utmed E4:an. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande 
 
Beslutsunderlag  
Granskningsutlåtande daterad april 2018. 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 114 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 127 2018/105 36 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2017. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2017.  
 
Måluppfyllelsen som redovisas är god med sju uppfyllda, 3 delvis uppfyllda 
och ett ej uppfyllt mål. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Missivbrev 2018-04-05 
Protokoll, förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
2018-03-22 
Årsredovisning med bokslut 2017 för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden samt två (2) bilagor) 
Revisionsberättelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens 2018-04-17, § 120 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 128 2018/104 37 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Smålands Turisms verksamhetsplan 2019-2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge några yttranden på Smålands turisms 
verksamhetsplan för 2019-2021 med budget för 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun är tillsammans med Region Jönköpings län och övriga 
kommuner i länet ägare till Smålands Tursim AB (556201-9652). Förslag 
till verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 2019 har tagits fram. 
Förslaget ska behandlas i Region Jönköpings län och i kommunerna för att 
beslutas på bolagsstämman den 1 juni 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Smålands Turisms förslag till verksamhetsplan 2019-2021 
Förslag till budget för Smålands turism 2019 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 129 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 129 2018/077 38 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping 
i Jönköpings kommun (38-2018:939) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 122 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 130 2018/082 39 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköping i Jönköpings kommun  
(32-2018:910) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 201804–17, § 123 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla barn- och 
utbildningsnämndens förslag och finner det bifallet. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 131 2018/081 40 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i 
Jönköping i Jönköpings kommun (32-2018:1129) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då den inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte tillför något nytt till Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen2018-04-17, § 124 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 132 2018/083 41 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan från Academy of X and Business Education 
Jönköping AB om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings 
kommun (32-2018:1131) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun bifaller ansökan då gymnasieprogram av 
tänkt särskild variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet 
negativt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings 
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan då gymnasieprogram av tänkt särskild 
variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 125 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 133 2018/084 42 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan från Academy of X and Business Education 
Jönköping AB om godkännande som huvudman  
för särskild variant av gymnasieutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of X and 
Business Jönköping i Jönköpings kommun  
(37-2018:1142) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun bifaller ansökan då gymnasieprogram av 
tänkt särskild variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet 
negativt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Academy of  X and Business Jönköping i 
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan då gymnasieprogram av tänkt särskild 
variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 126 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 § 134 2018/085 43 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan från Academy of X and Business Education 
Jönköping AB om godkännande som huvudman för 
riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of X and Business 
Jönköping i Jönköpings kommun (37-2018:1163) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun bifaller ansökan då gymnasieprogram av 
tänkt särskild variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet 
negativt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping AB om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping i 
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2018-03-28, § 26 att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan då gymnasieprogram av tänkt särskild 
variant kan tillföra något och påverkar ej vår egen verksamhet negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-28, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen2018-04-17, § 127 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Årets Företagare 2017 i Vaggeryds kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bekräftar Vaggeryds Näringslivsråds beslut att  
nominera Thomas Kimmehed AB till Årets Företagare 2017 i Vaggeryds 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Priset ”Årets Företagare i Vaggeryds kommun” är en utmärkelse som delats 
ut sedan 1986 och sker i samarbete med Företagarna i Jönköpings län. 

Vaggeryds Näringslivsrådet nominerar Thomas Kimmehed AB till årets 
företagare:  

”Med ett brinnande intresse för affärer och med ambition om fortsatt god 
lönsamhet har ett av regionens stabilaste bussbolag. Med fortsatt god 
lönsamhet kommer Thomas Kimmehed se till att resenärerna kommer 
komma ännu längre.” 
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Val av ombud till föreningsstämma för 
Gnosjöregionens Näringslivsråd (GNR) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ombud vid Gnosjöregionens 
Näringslivsråd utse Ulf Abrahamsson (C) med Annelie Borgström (S) som 
ersättare, samt att ge ombudet följande direktiv: 
 
- Att godkänna årsredovisningen, 
- Att fastställa resultaträkning och balansräkning, 
- Att godkänna förslag till dispositioner av föreningens vinst/förlust enligt 

den fastställda balansräkningen, 
- Att bevilja styrelsens ansvarsfrihet 
- Att fastställa arvoden för styrelsen och revisorer 
- Att som kommunens representant i föreningen Gnosjöregionens 

Näringslivsråd (GNR) föreslå Gert Jonsson (M) med Kenth 
Williamsson (S) som ersättare 

- Att som revisorer rösta för val av den som styrelsen föreslår 
- Att ge ombudet i uppdrag att på föreningsstämman föreslå att det 

snarast inleds ett förändringsarbete i syfte att förtydliga 
ansvarsfördelning mellan föreningen GNR och dess dotterbolag 
Business Gnosjöregionen AB (BGR),  

- Att föreslå att en extra föreningsstämma utlyses till den 18 november 
2018 kl 18:00 

- Att som Vaggeryds kommuns representant i föreningens dotterbolag 
BGR AB styrelse föreslå Patrik Kindbom, VD Vaggeryds Näringsliv 
AB. 

 
Kommunstyrelsens behandling av ärende 
Ordförande redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
överenskommelse kring biogas i Jönköpings län. 
 
Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en utredning, ”Samverkan för 
biogas i Jönköpings län”, i syfte att ta fram ett underlag för att skapa en bild 
av utvecklingen av produktion och användning av biogas i Jönköpings län. 
Utredningen visar bl.a. på att det finns goda möjligheter att öka 
produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. De två producenterna 
av biogas, Sävsjö biogas AB och Jönköping energi biogas AB, framhåller en 
möjlig tillväxt på biogasmarknaden men att det krävs tydliga politiska mål 
och regelverk samt att regionala matavfallssamarbeten för en mer stabil 
substratmarknad är viktig. 
 
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i 
Jönköpings län” tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings avseende främjandet av produktion 
och användande av biogas. 
 
I Vaggeryds kommuns miljöprogram finns ett flertal målformuleringar och 
åtgärder som kan kopplas till projektet ”Samverkan för biogas i Jönköpings 
län”. Genom att skriva under överenskommelsen om samverkan för biogas 
ökar chanserna för att en biogasmack etableras i kommunen. Det finns dock 
inga garantier att en biogasmack etableras i kommunen, även om 
kommunen undertecknar avtalet. Vår fordonsflotta är i dagsläget för liten 
för att ensamt ge ett tillräckligt stort underlag till en biogasmack. Vi behöver 
fortsätta att samverka med Länstrafiken och SÅM för att verka för att deras 
fordon körs på biogas och att de är villiga att tanka i Vaggeryds kommun. 
Utan någon form av samverkan bedöms det som mycket svårt att uppnå 
målen. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län, 2018-01-08, RJL 
2018/218 
Biogasproduktionen och användning i länet – en förstudie, 2016-09-30, RJL 
2016/3123 
Samverkan för biogas i Jönköpings län – utredning om samverkansformer 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-15 
Arbetsutskottets beslut 2018-02-22, § 058 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 081 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 065 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Allan Ragnarsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsen tidigare förslag 
att kommunfullmäktige godkänna överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län. 2018-04-04,§081 
Ulf Abrahamsson (C), Gert Jonsson (M) ställer sig bakom förslaget. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag på Allan Ragnarssons förslag. 
 
Beslututgång 
Ordförande konsternerar att det finns 2 förslag till beslut, Allan Ragnarssons 
förlag och Jan-Olof Svedbergs förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Allan Ragnarssons förslag. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-05-09 
 

§ 138 2018/005 48 
  

 
 
 

Justering    Exp:  Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 

Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Kommunkompassen 
2. Mejeriet 

Informationskväll tisdag den 15 maj i Teatersalongen, Skillingehus 
3.  Studieresor 

- Annika Hedvall tillsammans med Kenth Williamsson (S)informerar 
om studieresan till Trelleborgs kommun och Århus kommun i 
Danmark som de, Pelle Philip (C)varit på Tillsammans med 
representanter från kommunerna i Södra Vättebygden. 

- Kvalitetsdagar i Helsingborg  
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Val av ny ersättare med närvaro- och yttranderätt i 
budgetberedningen för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Fredrik Nord) 
Kommunstyrelsens beslut 
Till ny ersättare med närvaro- och yttranderätt i budgetberedningen, enligt 
förslag från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp utses 
 
Jan-Erik Aronsson (SD) 
Åker Molund 
56892 Skillingaryd 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Nord (SD) har lämnat in en skrivelse daterad 2018-04-23 där han 
avsäger sitt uppdrag som ersättare med närvaro- och yttranderätt i budget-
beredningen för Sverigedemokraterna. 

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare med närvaro- och yttranderätt i 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Fredrik Nord 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-27 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare med närvaro- och yttranderätt i 
budgetberedningen för återstående del av mandatperioden 
2015-2018  
(fyllnadsval efter Sven-Olov Carlsson (L)) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till ny ersättare med närvaro- och yttranderätt i budgetberedningen, enligt förslag 
från Liberalernas fullmäktigegrupp utses 
Ken Frick (L) 
Hankabo 3 
567 91 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sven-Olov Carlsson (L), Snickaregatan 11, 568 32 Skillingaryd har lämnat in en 
skrivelse daterad 2018-04-03 där han avsäger sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen med vidhängande uppdrag, innebärande ersättare med närvaro- 
och yttranderätt i budgetberedningen. 
 
Kommunfullmäktige godkände Sven-Olov Carlssons avsägelse 2018-04-23, § 
070. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare med närvaro- och yttranderätt i 
budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sven-Olov Carlsson (L)  
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 070 
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Delgivningar 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, beslut 2018-03-28,  
Tillstånd till kameraövervakning, SGI Statens Geotekniska  
Institut 

2. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-17, § 134, Flytt av fiber  
i kvarteret Gästgivaren (f.d. mejeriet), Pålen 1:1   

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2018-04-17 § 128,  
Svar på LRFs brev angående byggnation på landsbygden  

4. SKL:s sammanträdesplan för 2019    
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-25 

 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1. Dispositionsrätt för tomt, kommunledningskontoret, beslut 2018-04-03, 

2018-04-05, 2018-04-18 dnr KS 2018/010 
2. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret,  

beslut 2017-11-23, dnr UH 2017/081 
beslut 2018-01-11, dnr UH 2018/005 
beslut 2018-01-29, dnr UH 2018/011 
beslut 2018-02-08, dnr UH 2018/001 
beslut 2018-02-05, dnr UH 2017/066 
beslut 2018-03-05, dnr UH 2017/074 
beslut 2017-10-18, dnr UH 2017/053 
beslut 2018-02-18, dnr UH 2017/075 

3. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2018-03-12, 2018-03-13 dnr TU 2018/004 

4. Grävtillstånd, tekniska kontoret,  
beslut 2018-03-07, 2018-03-19 dnr TU 2018/008 

5. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden,  
beslut 2018-03-27 § 57 dnr Mob 2017/448B 

6. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2018-03-28, 2018-04-10, 2018-04-17, 2018-04-19,  
dnr TU 2018/004 

7. Transportdispenser, tekniska kontoret, beslut 2018-04-30,  
dnr TU 2018/007 

8. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-04-03, dnr TU 2018/008 
9. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2018-01-16,  

2017-12-19, dnr TU 2018/009 
10. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2018-04-12,  

2018-04-19 
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Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 

          Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02 
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Anmälningsärenden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-04-17 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-04-10 
3. Delegationsordning samt vidaredelegation för  

Räddningstjänsten Vaggeryds kommun   
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-26 
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Justering    Exp:  Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 

Övriga frågor 
 
-Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Christer Holmgren (M) kommunfullmäktiges ordförande 
är närvarande vid dagens sammanträde och vill höra från kommunstyrelsens 
ledamötare på vilket sätt kommunfullmäktige skulle kunna ändra 
arbetsformerna för att minska långa kommunfullmäktiges sammanträderna. 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 
 
-Folkhälsa 
Kenth Williamsson ställer frågan kring folkhälsan i kommunen. 
Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören att undersöka ärendet 
med återkoppling till Kommunstyrelsen. 
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