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Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-05-28 

Ledamöter 
Ärende § 090 Ärende § 091 Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Berry Lilja (S) 1 1  1 

Kenth Williamsson (S) 1 1  1 

Tuula Ingner (S) 1 1  1 

Malin Claesson (S)  Frånvarande 

Atcha Adinda (L) 1 1  1 

Ewa Magnusson (L) 1 1  1 

Sofia Isaksson (KD) 1 1  1 

Jenny Larsen (KD) 1 1  1 

Allan Ragnarsson (M) 1 1  1 

Kenneth Åberg (S) 1 1  1 

Roger Ödebrink (S) 1 1  1 

Anna Karin Slunge (S) 1 1  1 

Tommy Ottosson (S) 1 1  1 

Ulf Abrahamsson (C) 1 1 1 

P O Toftgård (C) 1 1 1 

Viktoria Önneby (KD) 1 1 1 

Lars Ljungqvist (KD) 1 1 1 

Gert Jonsson (M) 1 1  1 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1 1 1 

Annelie Borgström (S) 1 1 1 

Christina Karlsson (S) 1 1 1 

Eva Lundqvist (S) 1 1 1 

Jan Gustavsson (S) 1 1  1 

Carina Ödebrink (S) 1 1  1 

Pelle Philip (C) 1  1 1 
Göran Lemke (C)  Frånvarande 



      

 Ärende § 090 Ärende § 091 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Malin Rehnstedt (MP)  1 1   1      

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1 1   1      

Mats Oskarsson (M)  1    1 1      

Gunilla Otterberg (M)  1 1   1      

Peter Sjöberg (M)  Frånvarande        

Lennart Karlsson (-)  1    1 1      

Klas Gustavsson (-)  1   1  1      

Martin Damberg (V)  Frånvarande        

Jan-Olof Svedberg (SD)  1   1  1      

Lars-Olof Hindersson (SD)  1   1  1      

Jan Sjögren (SD)  1   1  1      

Niklas Oskarsson (SD)  1   1  1      

Robert Alkemark (S)  1 1     1     

Maritha Bengtsson (KD)  1 1      1    

Christer Holmgren (M)  1 1     1     
 



      

Ersättare 
 Ärende § 090 Ärende § 091 Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Werner Andersson (M)  1 1     1     

Lars Seger (M)  1 Ej tjg. ersättare       

Linnea Graab (M)           

Kristoffer Flood (M)           

Roger Andersson (C)            

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)  1 Ej tjg. ersättre       

Johnny Wackt (KD)           

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Kristina Ågren (S)           

Magnus Dauhn (S)  1 1     1     

Anita Chestersson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)           

Thomas Strand (S)           

Seth Andersson (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Elizabeth Orellana (V)  1 1   1      

Siv Bertilsson (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (-)           

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA   40 29  6  5 19 19  2    
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 075 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse och dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning samt 
godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning med 
tillkännagivande av yttranderätten. 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 076 2018/164 3 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
influensområdet utanför skjutfältsområdet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Interpellation har inlämnats till kommunstyrelsens ordförande av Berry Lilja 
(S) om influensområdet utanför skjutfältsområdet. 
 
Ett av ”femklöverns” tydligaste löften var att tillse att inga restriktioner 
skulle få förekomma i influensområdet utanför skjutfältsområdet. Om inte 
detta skulle tillmötesgås var det uttalande kravet att verksamheten vid fältet 
helt skulle avvecklas. 
 
Lång tid har förflutet med låg aktivitet eller snarare avsaknad av sådan. 
 
Frågan är: 
Varför denna stora passivitet i denna prioriterade och viktiga landsbygds-
utvecklingsfråga. Hur ämnar kommunstyrelsens ordförande ta frågan 
vidare? 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation inlämnad 2018-05-28 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 077 2018/143 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Grusning av boulebanan i Hok 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-05-08 med förslag att Vaggeryds kommun grusar boulebanan i Hok. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion 2018-05-08 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 078 2018/160 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Muddra Lagan vid 
Strömbergsvägen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-05-24 med förslag att Lagan vid 
Strömbergsvägen muddras. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-05-24 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Räkna om elevpengarna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår 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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 116 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
I debatten yttrar sig Roger Ödebrink (S) och Ulf Abrahamsson (C). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Medborgarförslag – Detaljplan för begränsad 
byggnation på kommunens mark från Artillerigatan 
och söderut till infarten till Skillingaryds läger 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och ger kommun-
ledningskontoret 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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 118 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslututgång 
Ordförande  frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetpris 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
bereda hur nomineringsarbetet ska samordnas. 
 
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 kommunstyrelsen 2018-04-17, § 104 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 119 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
I debatten yttrar sig Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S),  
Roger Ödebrink (S), Ulf Abrahamsson (C) och Berry Lilja (S). 
 
Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
att bereda hur nomineringsarbetet ska samordnas. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Gert Jonssons förslag om återremiss. 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 
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Medborgarförslag – Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas tidigare lagda förslag till budget 2018 som 
innebar att biblioteksassistentenstjänsten varit kvar. 
 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 120 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
I debatten yttrar sig Tuula Ingner (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Bygg väg från Västra Strand i 
Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att titta 
på olika alternativ till vägsträckningen. 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 117 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Oskarsson (M) med instämmande av Stig-Göran Hultsbo (MP), 
Lennart Karlsson (-), Tuula Ingner (S),  föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att titta på olika alternativ till vägsträckningen. 
 
Ulf Abrahamsson(C) och Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Berry Lilja (S), Ewa Magnusson (L) och Roger 
Ödebrink (S). 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Mats Oskarssons m.fl. förslag om återremiss. 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 
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Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag, då barn- och utbildningsförvaltningen redan  
i arbetsmiljöarbetet bedriver det som motionen efterfrågar. 
 
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 kommunstyrelsen 2018-04-17, § 116 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 121 
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Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan årskurs 1-9 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens 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 kommunstyrelsen 2018-04-17, § 117 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 122 
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Motion – Bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag och ger kommunledningskontoret 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 kommunstyrelsen 2018-04-17, § 118 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 123 
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Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 
kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 
                                                                                                   forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 087 2018/125 18 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-03-27, § 65 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, 119 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 111 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Avgifter Räddningstjänsten 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 kommunstyrelsen 2018-04-17, § 111 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 125 
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Riktlinjer för exploateringsredovisning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 113 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till överenskommelse kring biogas 
i Jönköpings län. 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp och Pelle Philip (C) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut 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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 137 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Svedberg (SD) och Pelle Philip (C) föreslår att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
 
Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M) och Carina Ödebrink (S) föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Allan Ragnarsson (M).  
 
Beslututgång 
Ordförande konsternerar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Jan-Olof Svedbergs m.fl. förslag och  
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Jan-Olof Svedbergs m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 29 Ja-röster mot 6 Nej-röster och fem 
ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen 

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

2017. 
 
Reservation 
Mats Oskarsson (M), Miljöpartiets fullmäktigegrupp, Sverigedemokraternas 
fullmäktigegrupp, Lennart Karlsson (-) och Elizabeth Orellana (V) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Mats 
Oskarssons tilläggsförslag. 
 
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 och förslag till kommunstyrelsen 2018-04-17, § 121 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 109 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Oskarsson (M) föreslår följande tillägg till beslutet: 
Kommunfullmäktige uppmanar Stiftelsen Regementsheden att till 
kommunfullmäktige 

a) Redovisa antalet betalande besökare till Museet. 
b) Förklara varför Projektet Tidsbron redovisas i årsredovisningen. Denna 

verksamhet redovisas självständigt och är inte en del av Stiftelsens 
verksamhet. 
 forts. 
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c) Redovisa vilka kostnader och intäkter som handskas av kultur- och 
fritidsförvaltningen för Stiftelsens räkning. 

d) Att Stiftelsen i kommande årsredovisningar visar antal betalande 
besökare, samt kostnader/intäkter som handskas av kultur- och 
fritidsförvaltningen för att få en rättvisande bild av verksamheten 

 
Ewa Magnusson (L), Ulf Abrahamsson (C) och Roger Ödebrink (S) föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige avslår  
Mats Oskarssons tilläggsförslag. 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår bifall till Mats Oskarssons tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunstyrelsens 
förslag och Mats Oskarssons tilläggsförslag. 
 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan bifalla 
kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. 
 
Härefter ställer ordförande fråga om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår Mats Oskarssons tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för bifall till Mats Oskarssons tilläggsförslag 
Nej-röst för avslag på Mats Oskarssons tilläggsförslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 19 Ja-röster och 19 Nej-röster och två 
ledamöter som avstår från att rösta genom ordförandes utslagsröst, att avslå 
Mats Oskarssons tilläggsförslag. 
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Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 kommunstyrelsen 2018-04-17, § 120 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-05-09, § 127 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2018-04-25, Fördelning av fasta 
valkretsmandat 

2. Barn- och utbildningsnämnden, beslut 2018-04-25, § 31, 
Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i skolorna 

3. Länsstyrelsens beslut 2018-05-07 om att Kristina Ågren (S) utses som 
ny ersättare i kommunfullmäktige efter David Gustavsson (S) 

4. Information om Krisberedskapsveckan som inleds idag, 2018-05-28 
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