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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Utgående ärende: 

11. Beslut om investering av laddinfrastruktur för kommunalägda fordon i
Skillingaryd

Tillkommande ärenden: 
- Köp av fastigheten Hasseln 3 
- Försäljning av del av fastigheten Gärahov 2:1 
- Option inom fastigheten Gärahov 2:1 

Övriga frågor 
- Svenskt näringslivs ranking – företagsklimatet i kommunen 
- Byggnation på fastigheten Illern 
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Överläggning med presidiet i Vaggeryds Energi AB 
 
Arbetsutskottets beslut 
Målsättningen är att Stigamo ska förses med fjärrvärme. 

Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter för att täcka kostnaden 
för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Rikard Larsson, VD Vaggeryds Energi AB och Thomas Mörhed (C) finns 
på plats för dialog gällande fjärrvärme. 
 
Kostnad för fjärrvärmeledning ca 7 tkr/m på Stigamo. Kan troligtvis 
förhandlas ned till ca 6 tkr/m. Total kostnad ca 21,5 mkr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att: 
a) Målsättningen är att Stigamo ska förses med fjärrvärme 
b) Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter för att täcka 

kostnaden för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 

- Status, diskussion av fastighetsköp, Vaggeryd 
Arbetsutskottet beslutar att avvakta köp av den aktuella fastigheten. 

- Uppdrag, diskussion om markköp, Sveaskog 
Marken för skola prioriteras bland alternativen som redovisas. För Hok 
ska planförutsättningarna inom kommunens mark återkopplas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Obos, Västra Strand 
Förslag om nyttjanderätt 12 månader med villkor redovisas. 
Arbetsutskottet godkänner informationen. 
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Köp av fastigheten Hasseln 3 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om köp av fastigheten Hasseln 3. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hasseln 3 har inkommit med en förfrågan om 
kommunen är intresserad av köp av fastigheten. 
 
Intilliggande fastighet Hasseln 7, köptes nyligen av kommunen för 
utveckling av området och eventuell möjliggörande av kommunal 
verksamhet i området. 
 
Värdering har genomförts för fastställande av köpeskillingen. 
 
Avtal har upprättats för köp av fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 
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Försäljning av del av fastigheten Gärahov 2:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner försäljning av del av fastigheten Gärahov 2:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Ångvisslan 1, håller på att utveckla sin befintliga verksamhet. 
 
För att möjliggöra sin planerade utbyggnad har en överenskommelse om 
fastighetsreglering upprättats för köp av marken. 
 
Priset är enligt fastställd taxa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 
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Option inom fastigheten Gärahov 2:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner optionsavtal inom Gärahov 2:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Ångvisslan 1, håller på att utveckla sin befintliga verksamhet. 
 
För att möjliggöra expansionsplanerna, upprättas optionsavtal på 2 år, för att 
ägaren till Ångvisslan 1, ska kunna planera sin utveckling på lång sikt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 
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Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om att 
ta fram tätortsutvecklingsplan, för Bondstorp och att arbetet tas med i det 
kommande arbetet med en ny ÖP. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion om att ta fram en tätortsutvecklingsplan för 
Bondstorp. En tätortsutvecklingsplan fås genom att en fördjupad 
översiktsplan, FÖP. 
 
En fördjupning av översiktsplan är en avgränsad del till exempel för tätorter 
och kommundelar där det är konkurrens mellan olika intressen och anspråk, 
såsom bebyggelse, infrastruktur eller restriktioner inom natur med stora 
bevarandevärden. En fördjupning ska klargöra huvuddragen i 
markanvändning, kvartersstruktur och gatunät. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 
Motion daterad 2018-03-26 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till motionen, men att arbetet tas med i 
det kommande arbetet med en ny ÖP. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ulf Abrahamssons förslag 
och finner det bifallet. 
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Försäljning, del av fastigheten Gästgivaren 9 och  
Pålen 1:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner avtal om försäljning av del av Gästgivaren 9 och 
del av Pålen 1:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Gästgivaren 9 m.fl. i Skillingaryd, Mejeritomten, har ny 
detaljplan upprättats, för att möjliggöra för bostadsbyggnation. En del av 
den planlagda ytan, ska säljas till Vsbo, för byggnation av nya hyresbostäder 
inom området.  
 
Avtal har upprättats för försäljning av området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
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Rutin för markköp 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen om upprättad rutin för markköp 
och försäljning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att ordna upp och säkerställa en enhetligt köp- och försäljningsprocess 
har en rutin arbetats fram. 
 
Denna rutin visar på hur köp- och försäljningsprocessen löper i olika skeden 
och vilken instans som gör vad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Remiss – Träbyggnadsstrategi Jönköpings län 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till framtagen 
träbyggnadsstrategi för Jönköpings län. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Klimatrådet har låtit en arbetsgrupp ta fram en träbyggnadsstrategi för 
Jönköpings län. 
 
Syftet är att lyfta fram, utveckla och öka träbyggandet av höga hus i 
Jönköpings län. 
 
Det är bland annat viktigt att öka kunskapen om träbyggnation för att bidra 
till en utveckling och ökning av antal byggnationer i trä, vilket har potential 
att minska klimatbelastningen på lång sikt. 
 
Vaggeryds kommun ställer sig positiva till upprättad Träbyggnadsstrategi 
för Jönköpings län 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 
Remiss daterad 2018-02-15 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget att ställa sig positiv till 
framtagen träbyggnadsstrategi för Jönköpings län. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Fördjupning av översiktsplan för Byarum, Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Byarum, 
Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det finns stor potential för samhällsutveckling i Byarum. Närheten till 
Vaggeryd och ett eventuellt nytt bostadsområde nordost om Hjortsjön (Östra 
strand) samt verksamhetsområdet Logpoint i norr gör det intressant att 
skapa sig en helhetsbild av situationen. I Byarum finns många olika behov 
och utmaningar som behöver utredas och samspelas. Bland annat flera 
infrastrukturfrågor så som Y:et, tågstopp, planskildkorsning men även 
frågor rörande försörjning av barnomsorg samt nya bostadsområden. En 
fördjupning av översiktsplan är en avgränsad del tex.  tätorter och 
kommundelar där det är konkurrens mellan olika intressen och anspråk, 
såsom bebyggelse, infrastruktur eller restriktioner inom natur med stora 
bevarandevärden. En fördjupning ska klargöra huvuddragen i 
markanvändning, kvartersstruktur och gatunät. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-19 
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Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
Västra strand  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och de 
redaktionella ändringar den föreslår samt beslutar om att anta detaljplanen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad Behovsbedömning och 
att detaljplanen inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns få lediga tomter i Vaggeryd i nuläget. 
Norr om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, laga kraft 2004-04-26, 
några få tomter. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, 
fastställd 1978-06-16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En 
revidering och utökning av gällande detaljplan är angeläget. 
 
Detaljplanen var ute på Granskning 2018-04-09 t.o.m. 2018-05-02. 
Detaljplanen var ute på samråd 2017-03-23 t. o.m. 2017-04-21. Inkomna 
synpunkter från samråd och granskning finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Ett samrådsmöte hölls 
på Fenix 2 tisdagen den 4:e april 2017. 
 
Detaljplanen upprättas genom utökat förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 
Samrådsredogörelse daterad 2017-11-20 
Miljö- och byggnämnden 2016-09-28  
Plankommittén 2017-02-28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
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Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende 
upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget, 
Vaggeryd, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner samrådsredogörelsen för upphävande av 
tomtindelning på kv. Svensbygget i Vaggeryds tätort, samt beslutar att 
skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
För kv. Svensbygget gäller stadsplan fastställd 1961-11-11 samt 
tomtindelningar fastställda 1968-02-16 och 1965-04-09. En tomtindelning 
är ett dokument som förr i tiden upprättades över ett eller flera kvarter, där 
man redovisade tomternas storlek och därmed gränser. Ofta stämmer inte 
dessa tomtindelningar överens med dagens förutsättningar, varför det krävs 
att de gamla tomtindelningarna upphävs. Upphävandet av tomtindelningen 
innebär ingen ändring i vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn, eller 
fastighetsbeteckningar, inte heller påverkas taxeringsuppgifter. Ny 
fastighetsbildning prövas i enlighet med villkoren i fastighetsbildningslagen.  
 
Ett par av fastigheterna i kv. Svensbygget behöver ombildas. För att 
lantmäteriet ska kunna fastighetsbilda krävs att nuvarande tomtindelning 
upphävs. Tomtindelningen upphävs efter att planhandlingen varit ute för 
samråd, granskning samt antagits av kommunstyrelsen.  
 
Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss 2018-03-26 t.o.m. 2018-04-26 
 
Beslutsunderlag  
Granskningshandling 
Samrådsredogörelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-03 
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Delrapportering 2 av projekt ”Utbyte av fordon och 
fordonshantering 2018” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna andra delrapporten om 
nulägesanalys för fordonshantering och utbyte av fordon i den kommunala 
fordonsflottan. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ärenderapporten redovisar resultatet från projektperiod jan- april och 
redovisar status för pågående arbete.  
 
Rapporten redovisar en prognos för huruvida kommunen kommer nå målet 
75% miljöbilsklassade fordon och 50% fossilfria fordon till år 2020. 
Resultatet visar att utöver förvaltningarna och bolagens framtagna 
utbytesplaner behöver kommunen byta ut ytterligare 18 fordon för att nå 
målet, var av 5 st. är miljöbilsklassade och 13 st. är fossilfria. 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inrätta 
ett projekt med fokus på utbyte till fossilbränslefria fordon och 
fordonssamordning. 
 
Projektets mål är att ta fram ett förslag kring hur kommunen skapar en 
kvalitetssäker process för framtida fordonshantering och en stabil utveckling 
mot en fossilfri fordonsflotta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Madeleine Larsson föredrar ärendet. 
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Tidsbegränsad delegation markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till tidsbegränsad fullmakt till 
kommunstyrelsens presidium: 
-  godkänna avtal om benefika nyttjanderätter upp till fem år, utanför 

planlagda områden  
-  godkänna avtal om nyttjande och försäljning på planlagd mark i enlighet 

med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder, industri och handel 
-  godkänna avtal om arrenden 
-  godkänna upplåtelse av kommunal mark för ledningar inom kvartersmark 

på planlagt område. 
 
Arbetsutskottet godkänner förslag till tidsbegränsad fullmakt till  
Samhällsutvecklare: 
-  godkänna avtal om nyttjande och försäljning av villatomter på planlagd 

mark i enlighet med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens delegationsordning är en vidaredelegation av 
kommunstyrelsens beslut till arbetsutskott samt till olika funktioner som 
exempelvis Kommundirektör, KSO, personalchef, ekonomichef, 
samhällsutvecklare o.s.v. Hela delegationsordningen ses över under 2018 
för att effektivisera verksamheten och säkerställa beslutsordningen. 
I avvaktan på att hela delegationsordningen är genomgången föreslås en 
tidsbegränsad fullmakt till kommunstyrelsens presidium. Detta innebär att 
fullmakten gäller till ny delegationsordning är beslutad och förväntat 
beslutsdatum är hösten 2018. 
 
Efter avstämning med juridiskt ombud lämnar förvaltningen följande 
förslag: 
 
Att kommunstyrelsens presidium får tidsbegränsad fullmakt till att: 
• godkänna avtal om benefika nyttjanderätter upp till fem år, utanför 

planlagda områden 
(Detta innebär att nyttjanderätter som ej är benefika eller längre än fem år 
tas upp till arbetsutskottet) 

• godkänna avtal om nyttjande och försäljning på planlagd mark i enlighet 
med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder (exkl. villatomter), 
industri och handel 

 forts. 
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• godkänna avtal om arrenden 
• godkänna upplåtelse av kommunal mark för ledningar inom kvartersmark 

på planlagt område 
 
Ovanstående gäller under förutsättning att: 
- presidiet är överens 
- ärendet inte har större strategisk påverkan på markanvändningen 
 
Utöver ovanstående föreslås ändring av delegation från kommundirektör till 
samhällsutvecklare: 
Att samhällsutvecklare får tidsbegränsad fullmakt till att: 
• godkänna avtal om nyttjande och försäljning av villatomter på planlagd 

mark i enlighet med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder 
 
KL 6 kap. 37 § 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 
6 kap. 38 § 
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2015-09-09, § 147 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Ny upplåning inom ram för KF beslutad låneram i 
budget 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med antagen delegationsordning att 

ny upplåna 100 mnkr. 

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

 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun har i sin Strategiska plan och budget för 2018 fastställt 
en låneram för nyupplåning om 160 mnkr för 2018. Kommunen är i en 
expansiv fas där såväl ny som reinvesteringsnivån är högre än 
självfinansieringsnivån. Mot bakgrund av detta uppstår ett behov av 
likviditet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 
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Val av ledamöter i styrelsen för Majken och Rolf 
Grenthes Stiftelse 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet att utse förslag till styrelse 
till kultur- och fritidsnämnden, som har att återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag på ny styrelse för de kommande tre åren senast 3 oktober. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Företrädare för familjen Grenthe har tidigare låtit meddela att det endast är 
kommunstyrelsen (KS) som kan fatta beslut om vilka ledamöter som skall 
ingå i stiftelsens styrelse. Frågan kan dock beredas av annan nämnd. Kultur 
och fritidsnämnden får därför i uppdrag av KS att föreslå tre personer som 
ledamöter i stiftelsens styrelse.  

Majken och Rolf Grenhte Stiftelsen syftar till att stödja 
ungdomsutbildnings- och museiverksamhet i Vaggeryds tätort samt som ett 
stipendium för kvinnlig idrottsprestation eller som ungdomsledare i 
Vaggeryds kommun. Enligt stiftelseurkunden ska stiftelsen ledas av tre 
personer som utses av Vaggeryds kommun. En ledamot kan vara aktiv 
politiker. Styrelsens ledamöter väljs för en period av tre år med möjligheter 
till återval en gång.  

Förvaltningen av stiftelsekapitalet sker genom Vaggeryds kommun.  

Kommunstyrelsen föreslår i detta ärende att överlämna ärendet att lämna 
förslag på ledamöter till kultur- och fritidsnämnden, som har att föreslå en 
styrelse till kommunstyrelsen för de kommande tre åren. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 
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Taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll under upphandlingsperiod 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

- att taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Vaggeryds 
kommun antas att gälla fr o m 1 juli 2018 fram till dess nytt avtal 
tecknats med entreprenör samt att tidigare taxor därmed upphör att gälla 
från samma datum som nya avtalet träder i kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för  
rengöring/sotning och brandskyddskontroll i kommunen. I Vaggeryds 
kommun är verksamheten utlagd på entreprenad. Kommunen fastställer 
taxor för verksamheten. Upphandling av verksamheten håller på att 
genomföras under 2018 men är överprövade varför förlängningen med 
nuvarande entreprenör med oförändrade taxor måste ske.  
Detta beslut om taxor gäller till dess upphandlingen är slutförd och nytt 
avtal tecknats då nytt beslut om taxor enligt nya avtalet måste fattas. 
 
Beslutsunderlag 
- Räddningstjänsten tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24 
- Taxa för rengöring/sotning 
- Taxa för brandskyddskontroll 
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Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
för räkenskapsåret 2017. 

 
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Kommunalförbundet 

Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2017.  
 
Förbundschefen beskriver en ökande efterfrågan på utbildningar, support, 
rådgivning och nätverkande och ser att Mediacenter spelar en viktig roll i 
området. Verksamhetens intäkter ökade 2017 med 5,4% jämfört med 2016 
och soliditeten stärktes från 42,3% 2016 till 46,5% 2017. 
 
Revisorerna bedömer att de finansiella målen uppfyllts och att målen för 
verksamhet för 2017 till största del uppfyllts och tillstyrker därför att 
förbundets årsredovisning godkänns av respektive fullmäktige och att 
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 
Missivbrev 2018-04-18 
Förbundschefen har ordet (Bilaga 1) 
Verksamhetsberättelse 2017 (Bilaga 2) 
Förvaltningsberättelse 2017 (Bilaga 3) 
Revisionsberättelse för år 2017 (Bilaga 4) 
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Medborgarförslag – Besöka vindkraftsområden som 
drabbats av felkalkyleringar 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen tar kommunledningskontorets skrivelse som sin 

egen. 

2. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunlednings-
kontorets skrivelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget föreslår att Vaggeryds kommun ska besöka ett 
vindkraftsområde som drabbats av vindkraftsindustrins felkalkyleringar 
innan fler beslut i vindkraftsfrågor tas. Som exempel ges Ekestad 
Kristianstad.     
 
Utlåtande 
Buller från vindkraftsverk är en miljöprövningsfråga som hanteras av 
Länsstyrelsen, där kommunen är remissinstans. Kommunen, och andra 
remissinstanser, har möjlighet att framföra synpunkter i samrådsskedet, vid 
komplettering av ansökan samt i remisskedet. Detta förfarande anser 
kommunen fungerar bra. Det är upp till var och en att besöka platser där 
vindkraft har etablerats. 
 
 
Vaggeryds kommun har i sin vindbruksplan, som är ute på granskning, valt 
att 35 dB(a) ekvivalent buller från vindkraftsverk ej får överskridas vid 
bostäders fasad utomhus. Kommunen anser i övrigt att den praxis och de 
rekommendationer från Boverket gällande buller från vindkraftsverk som 
finns är tydliga och tillräckliga.  
 
Kommunen har förståelse för att vissa enskilda upplever sig som drabbade 
av vindkraftsetableringar. Kommunens ställningstagande är dock att 
utlåtande ska utföras i varje enskilt fall och detta utlåtande ska baseras på 
ovan nämnda praxis och rekommendationer samt gällande översiktsplan och 
kommande vindbruksplan.    
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2018-02-23, med kompletterande skrivelse 
daterad 2018-03-29 
Kommunfullmäktiges protokoll § 033, 2018-03-26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets skrivelse med följande tillägg i skrivelsen:  
”Det är upp till var och en att besöka platser där vindkraft har etablerats”. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Medborgarförslag – Utred möjlighet till 
semesterväxling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Ge personalenheten i uppdrag att undersöka om de fackliga 

organisationerna är intresserade av att sluta ett lokalt kollektivavtal  
för växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar. I dagens  
konkurrens om kompetensförsörjning till kommuner är löner och 
personalförmåner delar som kan vara positiv att kunna erbjuda 
medarbetare för att både behålla med också attrahera nya medarbetare. 

2. Medborgarförslaget anses därmed bifallet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att Utred möjlighet till semesterväxling. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av personalenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 006 
Remiss till personalenheten 2018-02-19 
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2018-04-17 
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Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, i 
enlighet med socialnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) och Lars Seger (M) har 
inlämnat en motion daterad 2017-10-31 med förslag att: 
- ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som tillhör 

LSS personkrets och som har en betydande fysisk funktionsnedsättning 
införs i Vaggeryds kommun. 

- det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 
aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

 
Yttrande har begärts från socialnämnden, som i beslut 2018-03-28 § 33 
föreslår att motionen avslås med hänsyn till medborgares möjlighet att söka 
bistånd.  
Socialnämnden ser inte att särskilt friskvårdsbidrag ska inrättas.  
Socialnämnden anser inte att annat stöd ska ges än det som är behovsprövat 
enligt LSS-lagens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-10-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 154 
Remiss till socialnämnden 2017-12-11 
Socialnämndens beslut 2018-03-08, § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 
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Talludden för bostadsändamål, återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om att kunna 
använda Talludden för bostadsändamål enligt förfrågan samt även 
undersöka beslutat användningsområde för Talludden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En förfrågan har kommit från Jönköpings kommun om att få använda 
Talludden som studentbostäder. 
 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
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Begäran av tekniska utskottet att få göra uttag av 
fonderade medel 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för en djupare diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Insatserna för vinterväghållningen under de första månaderna av 2018 har 
varit ganska betydande på grund av rådande väder med omfattande snöfall. 
Detta kommer att medföra att budgeten för 2018 inte kommer att kunna 
hållas. I förväntningarna ligger också att kommande vinter kommer att 
kräva insatser. För att minska den negativa effekten för tekniska utskottets 
bokslut för 2018 föreslås att ett fonduttag genomförs. 
 
Tekniska utskottet har fonderat 6 379 tkr utifrån tidigare års resultat inom de  
skattefinansierade verksamheterna. 
 
Regler för fonduttag: 
Det huvudsakliga syftet med nämndernas resultatfonder är att möjliggöra ett 
långsiktigt hållbart ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt 
förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnd bör därför sträva efter 
att ha resultatfonden på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten 
och de förutsättningar under vilken nämnden verkar och  
därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild den s.k. 
”nämndrisken”. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver dvs. 
”kommunrisker”. 
- Uttag från resultatfonder får en resultatpåverkande effekt för hela 

kommunen. Innan beslut om uttag ur fonder beviljas ska värdering göras 
mot kommunens sammantagna resultatprognos. I de fall en aktuell 
resultatprognos visar negativ avvikelse mot kommunfullmäktiges 
finansiella mål får uttag inte göras ur resultatfonderna utan att först 
beredas i budgetberedningen. 

- Ett enskilt år får uttagen uppgå till högst 10 % av resultatfondens 
behållning. Vissa fonder hanteras utanför denna restriktion. 

- Ackumulerade resultatfonder uppräknas inte årligen för inflation. 
- Beslut om ianspråktagande av medel ur resultatfond tas tidigast efter 

kommunens första budgetuppföljning i maj. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2018-04-10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 
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Länsöverskridande överenskommelse om samverkan 
för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 
hälsa 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner överenskommelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämndens förslag till ändringar delges. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överenskommelsen om samverkan för barn och unga upprättades 2012 och 
har därefter reviderats årligen. Till 2018 års revidering har riktlinjer för 
ansvarsfördelning mellan psykologer i skolan och  
psykologer inom regionens specialistenheter bilagts som godkänts under 
hösten 2017 av alla kommuner i länet utom Jönköping.  
Socialnämnden beslutar godkänna överenskommelsen. 
Barn och utbildningsnämnden beslutar godkänna överenskommelsen med 
ändringar och förtydligande kring bilagda riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut § 39 20180426 Diarienr:2018/057 
Barn och utbildningsnämndens beslut § 32 20180425 Diarienr: 2019/142 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 
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Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta upprättade riktlinjer för 
ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun.  

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan och budget 2018-2020 att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram regler för ekonomistyrning i 
Vaggeryds kommun. I beskrivningen av uppdraget tydliggörs att kommunen 
behöver tydliggöra samlat i ett styrdokument vilka riktlinjer som nämnder 
och förvaltning har att utgå ifrån i sina uppdrag. 

Bakgrund 
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Så uttrycks 
den grundläggande principen i kommunallagen. I lagen anges att 
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna 
kostnader och därmed skapar förutsättningar kommande generationer att få 
en likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet.  
 
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara 
positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den 
långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att 
kunna finansiera investeringar och värdesäkra det egna kapitalet. Skulle det 
ekonomiska resultatet bli negativt ska en åtgärdsplan upprättas som 
återställer den långsiktigt ekonomiska balansen inom tre år.  
 
I bilagan: ”Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ” 
tydliggörs det finanspolitiska ramverket, med kommunfullmäktiges 
finansiella mål, övergripande inriktning i budgetarbetet, ansvarsenheter, 
regler kopplat till såväl drift som investeringar, roller och ansvar, nämndens 
arbetsgång vid ekonomisk obalans, underhåll, prissättning etc.  
 
 forts. 
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Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags 
behov och önskemål. Detta innebär att koncernnyttan ska beaktas vid varje 
form av beslut i dialog med berörda enheter/nämnder/bolag både när det 
gäller frågor om ekonomi och verksamhet.  
 
I övrigt framgår bolagens styrning och villkor av fastställda ägardirektiv 
m.m. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-02 
Förslag till regler och riktlinjer för ekonomistyrning 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 084 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 085 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 067 
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Information från kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 
Återkoppling från regionen gällande utredning ambulanspersonalens 
arbetstid 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:15, Beloppsjusteringar i 
avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:17, Vårpropositionen 
och vårändringsbudgeten för år 2018 

3. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07, § 46,  
Val av ny lotterikontrollant    

4. Statistik över försörjningsstöd t.o.m. april månad 2018  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-03 
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Övriga frågor 
 
Svenskt näringslivs ranking – företagsklimatet i kommunen 
Kommundirektör Annika Hedvall informerar om en ordentlig ökning från år 
2017 till år 2018. 
 
Byggnation på fastigheten Illern 
Samhällsutvecklare Tina Blomster mejlar svar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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