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Förvaringsplats för 
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Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 
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Beslutande Enligt bilagda förteckning 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 107, 110 
Bo Holst, ordförande i kommunrevisionen, § 108 

Utses att justera Ann-Katrin Löfstedt (M) och 
Martin Damberg (V) 

Paragrafer 094-115 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningskontoret, Skillingaryd torsdagen den 
28 juni 2018 klockan 16:00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Annika Hedvall 

Ordförande 

Christer Holmgren 

Justerande 

Ann-Katrin Löfstedt  Martin Damberg 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-06-25 

Ledamöter 
Ärende § 106 Ärende § 110 Ärende § 110 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

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

Kenth Williamsson (S) 1  1 1  1 

Tuula Ingner (S)  Frånvarande 

Malin Claesson (S)  Frånvarande 

Atcha Adinda (L) 1 1 1 1 

Ewa Magnusson (L), 
§§ 094-110 

1 1 1 1 

Sofia Isaksson (KD)  Frånvarande 

Jenny Larsen (KD) 1 1 1 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 1 1 1 

Kenneth Åberg (S) 1  1 1  1 

Roger Ödebrink (S) 1  1 1  1 

Anna Karin Slunge (S) 1  1 1  1 

Tommy Ottosson (S) 1  1 1  1 

Ulf Abrahamsson (C) 1 1 1 1 

P O Toftgård (C) 1 1 1 1 

Viktoria Önneby (KD) 1 1 1 1 

Lars Ljungqvist (KD) 1 1 1 1 

Gert Jonsson (M) 1 1 1 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1 1 1 1 

Annelie Borgström (S) 1  1 1  1 

Christina Karlsson (S) 1  1 1  1 

Eva Lundqvist (S)  Frånvarande 

Jan Gustavsson (S) 1  1 1  1 

Carina Ödebrink (S) 1  1 1  1 

Pelle Philip (C) 1 1 1 1 



      

 Ärende § 106 Ärende § 110 Ärende § 110 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Göran Lemke (C)  1 1      1 1   

Malin Rehnstedt (MP)  1 1      1 1   

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1 1      1 1   

Mats Oskarsson (M),  
§§ 094-110 

 1 1      1 1   

Gunilla Otterberg (M)  1 1      1 1   

Peter Sjöberg (M)  1 1      1 1   

Lennart Karlsson (-)  1    1    1    1 

Klas Gustavsson (-)  1   1     1    1 

Martin Damberg (V)  1   1  1     1  

Jan-Olof Svedberg (SD)  1 1     1     1 

Lars-Olof Hindersson (SD)  1 1     1     1 

Jan Sjögren (SD)  1 1     1     1 

Niklas Oskarsson (SD)  1 1     1     1 

Robert Alkemark (S)  Frånvarande        

Maritha Bengtsson (KD)  1 1      1 1   

Christer Holmgren (M)  1 1      1 1   
 



      

Ersättare 
 Ärende § 106 Ärende § 110 Ärende § 110 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Werner Andersson (M)  1 Ej tjg. ersättare       

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)           

Johnny Wackt (KD)  1 1      1 1   

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Magnus Dauhn (S)  1   1  1     1  

Anita Chestersson (S)  1   1  1     1  

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)  1   1  1     1  

Kristina Ågren (S)           

Thomas Strand (S)           

Seth Andersson (S)  1   1  1     1  

Elizabeth Orellana (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Siv Bertilsson (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (-)           

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA   41 24 16  1 15  4  22 20 15  6 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-06-25 

Ledamöter 
Ärende § 110 Ärende Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 4 Omröstning Omröstning 

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

Kenth Williamsson (S)  1 

Tuula Ingner (S) 

Malin Claesson (S) 

Atcha Adinda (L) 1 

Ewa Magnusson (L) 1 

Sofia Isaksson (KD) 

Jenny Larsen (KD) 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 

Kenneth Åberg (S)  1 

Roger Ödebrink (S)  1 

Anna Karin Slunge (S)  1 

Tommy Ottosson (S)  1 

Ulf Abrahamsson (C) 1 

P O Toftgård (C) 1 

Viktoria Önneby (KD) 1 

Lars Ljungqvist (KD) 1 

Gert Jonsson (M) 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1 

Annelie Borgström (S)  1 

Christina Karlsson (S)  1 

Eva Lundqvist (S) 

Jan Gustavsson (S)  1 

Carina Ödebrink (S)  1 

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



      

 Ärende § 110 Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 4 Omröstning Omröstning 

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

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1         

Mats Oskarsson (M)  1         

Gunilla Otterberg (M)  1         

Peter Sjöberg (M)  1         

Lennart Karlsson (-)     1       

Klas Gustavsson (-)     1       

Martin Damberg (V)    1        

Jan-Olof Svedberg (SD)     1       

Lars-Olof Hindersson (SD)     1       

Jan Sjögren (SD)     1       

Niklas Oskarsson (SD)     1       

Robert Alkemark (S)           

Maritha Bengtsson (KD)  1         

Christer Holmgren (M)  1         
 



      

Ersättare 
 Ärende § 110 Ärende Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 4 Omröstning Omröstning 

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

Lars Seger (M)           

Linnea Graab (M)           

Kristoffer Flood (M)           

Roger Andersson (C)           

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)           

Johnny Wackt (KD)  1         

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Magnus Dauhn (S)    1        

Anita Chestersson (S)    1        

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)    1        

Kristina Ågren (S)           

Thomas Strand (S)           

Seth Andersson (S)    1        

Elizabeth Orellana (V)           

Siv Bertilsson (V)           

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (-)           

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA  20 15  6       
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 094 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. 

_______ 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av 
behandling av budget för 2019. 

Inga frågor ställs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 095 2018/164 3 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
influensområdet utanför skjutfältsområdet 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
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 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 076 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Berry Lilja (S) redogör för interpellationen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) besvarar interpellationen 
skriftligen och redogör för svaret. 
 
Berry Lilja (S) kommenterar svaret. 
 
I debatten yttrar sig även Kenth Williamsson (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen 
är bevarad och finner det bifallet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 096 2018/172 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Förändrad användning av lokaler, Gullvivan i 
Skillingaryd och Talludden i Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2018-06-01 med förslag att lokalerna, både Gullvivan i Skillingaryd 
och Talludden i Vaggeryd görs om till bostäder. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-06-01 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 097 2018/180 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Kommunal skottpeng på vildsvin 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-06-25 med förslag att Vaggeryds kommun inför kommunal skottpeng 
på vildsvin. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion 2018-06-25 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 098 2018/169 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Placera soptunna för hundbajs-
påsar vid parkeringen Hjortsjöns camping 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-05 med förslag att det placeras 
en soptunna för hundbajspåsar vid parkeringen vid Hjortsjöns camping. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-05 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 099 2018/170 7 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Skylt för hundbadet vid Hjortsjöns 
camping 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslut, som sedan delges 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-05 med förslag att det sätts upp 
en tydlig skylt var hundbadet vid Hjortsjöns camping ligger. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-05 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 100 2018/171 8 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Åtgärda problemet med moped-
trafik i hög hastighet mellan Hjortsjöns camping och 
Fenix 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-05 med förslag att åtgärda 
problemet med mopedtrafik i höga hastigheter mellan Hjortsjöns camping 
och Fenix, t.ex. med något slag av fartdämpande hinder. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-05 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 101 2018/174 9 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – 40 som bashastighet i 
villaområden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-11 med förslag om att en 
diskussion förs i kommunfullmäktige om bashastigheten i villaområden och 
vilka argument som finns emot en bashastighet på 40 (eller 30).  
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-11 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 102 2018/175 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Gallring av skogsparti mellan 
Ahlshultsområdet och Storgatan i Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-12 med förslag om gallring av 
skogsparti mellan Ahlshultsområdet och Storgatan i Skillingaryd. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-12 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 103 2018/100 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om att ta fram tätorts-
utvecklingsplan, 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 förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 141 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 159 
 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 104 2017/288 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
 
Reservation 
Liberalernas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut till förmån för Ewa Magnussons förslag att bifalla motionen. 
 
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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 156 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 160 
 
 
 forts. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 104 2017/288 13 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa Magnusson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 
 
Ann-Katrin Löfstedt (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Ewa Magnussons förslag, och ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 105 2017/331 14 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Utred växling av semester-
lönetillägg till extra semesterdagar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge personalenheten i uppdrag att 

utreda växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar i enlighet 
med medborgarförslagets intentioner. 

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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 155 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 162 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 106 2018/138 15 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Parlamentariska gruppens förslag till förändringar 
inför mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta parlamentariska gruppens förslag till 
förändringar för mandatperioden 2019-2022 i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad 2018-04-27. 
 
Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Martin Damberg (V) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för socialdemokraternas 
förslag. 
 
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”. 
 
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. 
 
 
 forts. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 106 2018/138 16 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

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. 
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. 
 forts. 
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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. 
 
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. 
 
 forts. 
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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. 
 
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. 
 
 forts. 
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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.   
 
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 mötena.  
Förvaltningsorganisationen hanteras efter att den politiska organisationen 
fastställts. 
 
Beslutsunderlag  
Parlamentariska gruppens förslag 2018-04-27 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 112 
Socialdemokraternas förslag 2018-06-04 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 152 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
P O Toftgård (C) redogör för ärendet. 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) redogör för socialdemokraternas förslag, bilaga till 
protokollet, och föreslår bifall till detsamma. 
 
Roger Ödebrink (S), Martin Damberg (V), Carina Ödebrink (S) och  
Annelie Borgström (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
socialdemokraternas förslag. 
 
Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C), Stig-Göran Hultsbo (MP), P O 
Toftgård (C) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Berry Lilja (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Kenth Williamssons 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 Kenth Williamsson förslag. 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 

Kommunfullmäktige beslutar, med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens 
förslag mot 16 Nej-röster för Kenth Williamssons förslag  och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 2018 06 04 
 
 
Yrkande angående parlamentariska gruppen förslag mandatperioden 2019-
2022. 
 
Vi tycker att det är viktigt att demokratin ges goda förutsättningar oavsett 
om man tillhör opposition eller majoritet. 
Men vi konstaterar att majoriteten av partierna i parlamentariska gruppen 
vill höja arvodena för de styrande och sänka dem för minoriteten på ett 
sådant sätt att styrkeförhållandena både tidsmässigt och ekonomiskt, 
kraftigt förändras. Detta tycker vi är orimligt.  
 
Vi konstaterar att Vaggeryds kommuns kostnader för den politiska 
organisationen redan nu är höga jämfört med andra kommuner i länet och 
i riket. Ett införande av en teknisk nämnd och en vice ordförande i 
kommunstyrelsen gör att kostnaderna även fortsatt kommer vara höga. 
 
Vi yrkar att: 
 
 
 
KF 
Starttid skall vara 15.00 för att lättare kunna kombinera politik och arbete/fritid 
 
Kommunalrådens roll 
Oppositionsrådet ska arvoderas som i dag med 80% av KSO vara överförmyndare. 
 
Kommunstyrelsen 
Vi ser inte behovet av införandet av ytterligare en vice ordförande i KS. Det föreslagna 
arvodet på 120.000 kr tas bort. 
 
KSAU 
KSO leder utskottet. Vice ordförande är oppositionsrådet. 
Tjänstgöringsgraden för KSAU övriga 3 ledamöter ska vara 10 % 
Tekniska frågor flyttas till KSAU enligt tidigare beslut i parlamentariska gruppen. 
 
Tekniska utskottet 
Vi yrkar att de tekniska frågorna flyttas över till KSAU enligt det tidigare beslutet i 
kommunfullmäktige. 
 
Teknisk nämnd 
Vi anser inte att Vaggeryds kommun med under 14.000 invånare är i behov av att införa en 
teknisk nämnd med 5 ledamöter och ersättare.  
 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 2018 06 04 
 
 
Arvoden i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden 
Vi yrkar att arvoden för Ordförande och vice ordförande ska räknas upp som tidigare. Vi 
anser att dessa arvoden i dag är rimliga. Att höja Ordförandes arvoden och kompensera detta 
med att sänka vice ordförandes arvoden känns helt orimligt särskilt då det inte finns något 
underlag som visar att arvodena tidigare varit oskäliga. 
 
Arvoden egenföretagare 
Arvoden för schablonmässig ersättning för egenföretagare ska räknas upp som i dag. Någon 
ytterligare höjning anser vi inte att det finns skäl för då denna grupp kan få en högre 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst bara det kan styrkas. 
 
Arvodesreglemente 
Vi tycker att det är rimligt att antalet icke tjänstgörande ersättare begränsas. Därför anser vi 
att partier med 4 mandat eller fler får ha 2 icke tjänstgörande ersättare närvarande och partier 
med färre än 4 mandat får ha 1 ersättare närvarande. Däremot anser vi att alla ersättare som 
deltar ska få förlorad arbetsinkomst och arvode.  
 
Vi tycker att majoritetens förslag där man ska kunna välja mellan förlorad arbetsförtjänst eller 
arvode känns märklig. Detta innebär att de som begär förlorad arbetsinkomst inte kommer att 
vara berättigade till arvode medans andra som inte har någon förlorad arbetsinkomst 
garanteras ett arvode. Vi tror inte att detta förslag kommer att upplevas rättvist och det 
hämmar sannolikt även nyrekrytering av förtroendevalda.  
 
Vi yrkar på att arvoden för BUN:s och Socialnämndens presidium räknas upp som tidigare. 
Att höja dem för ordföranden och kompensera detta med sänkningar för vice ordförande 
känns orimligt då det inte finns något underlag som visar att arvodena tidigare varit felaktiga. 
 
Vi yrkar även på att man tar bort skrivningen om oppositionsrådets roll. 
 
I handlingarna får man uppfattningen att det funnits ett gemensamt förslag från den 
parlamentariska gruppen. Så är inte fallet. Därför yrkar vi på att denna text ändras så att det 
framgår att det funnits olika förslag. 
 
 
 
För Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 
Kenth Williamsson/Oppositionsråd 
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Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 
2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas och de kommunala 

bolagens budgetuppföljning per 2018-04-30. 
2. Kommunfullmäktige betonar vikten av att budgetföljsamheten ägnas 

hög prioritet i nämnderna, så att kommunens finansiella mål nås vid 
årets slut.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden utifrån nuvarande 
prognos för ensamkommande barn har möjlighet att ianspråktaga 0,9 
mnkr innevarande år ur deras fond för denna målgrupp. Ytterligare 
ställningstagande kopplat till denna målgrupp värderas i samband med 
delårsrapport per 31/8-2018.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tekniska utskottets begäran om 
att ianspråkta 0,6 mnkr ur sin fond dnr TU 2018/040 i syfte att minska 
utskottets prognostiserade underskott för 2018.  

5. Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB och Vaggeryds Energi AB ska 
inkomma med helårsprognos angivet i belopp till kommunens 
delårsbokslut per augusti 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har överlämnat rapport över budgetuppföljning 
för perioden 2018-01-01 – 2018-04-30 inklusive helårsprognos för 
nämnderna och kommunen som helhet. 
Budgetuppföljningen består av: 

• Ekonomisk redovisning avseende utfall och budget för Vaggeryds 
kommun 

• Budgetuppföljning för nämnderna tom april 2018 
• Prognoser över nämndernas beräknade avvikelser för helår 2018 

 
 
 
 
 forts. 
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Periodens utfall 
Resultatet för de fyra första månaderna 2018 uppgår till 4,8 mnkr. Totala 
skatteintäkter har blivit 0,3 mkr sämre än budgeterat samtidigt överstiger 
utjämning och generella statsbidrag budgeten med cirka 6 mnkr. De 
finansiella intäkterna beräknas något högre än budget samtidigt som de 
finansiella kostnaderna i nuläget, med fördelaktiga räntenivåer ligger något 
lägre. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 1 
mnkr. Verksamhetens nettokostnader är 7,5 mkr högre än budgeterat, främst 
beroende på nämndernas prognoser som sammantaget har en något högre 
nettokostnadsnivå än budgeterat men också kopplat till att vi har en något 
högre kostnad för faktiska arbetsgivaravgifter, där nivån på de 
kollektivavtalade pensionerna höjts inför 2018.  Nämndernas 
budgetföljsamhet per april exklusive affärsdrivande verksamhet visar på 
minus 1,9 mkr.  
 
Helårsprognos 2018 
Helårsprognosen för 2018 pekar på ett resultatöverskott på cirka 13,2 mnkr. 
Totala skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas överstiga budget 
med 5,7 mnkr. Inom de generella statsbidragen är det framförallt 
fastighetsavgiften som förväntas bli något högre, men också 
utjämningssystemet har förbättrats något. Finansnettot bedöms sammantaget 
ge ett överskott om ungefär 1 mnkr där fördelaktiga räntenivåer ger lägre 
räntekostnader än beräknat. Löneöversynen har en viss osäkerhet, då 
lärarförbundet kvarstår. I nuläget är dock bedömningen att den centrala 
lönepotten balanserar med parternas avtal.  
 
Kommunstyrelsen 
Ett visst underskott befaras inom försörjningsstöd, likaså inom bygg och 
planverksamheten och den politiska verksamheten indikerar underskott vid 
årets slut samtidigt bedöms fastighetsenhet och vissa personalinsatser ge ett 
överskott. De olika enheterna som ligger under kommunledningskontoret är 
i nuläget i balans med budget och bedöms även för helåret landa inom 
tilldelade medel. Övriga program bedöms ha små avvikelser mot budget.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten redovisar en prognos som innebär budget i balans vid 
årets slut. En osäkerhetsfaktor är dock sommarperioden som normalt sett 
genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. 
Innevarande år har dessutom inletts med flera större insatser i Vaggeryds 
kommun där stöd från andra kommuner inte reglerats i räkenskaperna ännu 
och därmed utgör en viss osäkerhet. 
 forts. 
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Tekniska  
Tekniska prognostiserar ett underskott mot budget vid årsskiftet med 1,9 
mkr, främst beroende på att vinterväghållningen varit extra kostsam i början 
på året.  
 
Miljö och byggnadsnämnd 
Nämnden redovisar ett överskott om 0,3 mnkr en kombination av 
effektivare arbetssätt inom miljö- och hälsoskydd, 200 tkr och 
högkonjunkturen inom bygg ger högre intäkter och därmed ett överskott om 
100 tkr. 
 
Kultur och fritidsnämnden 
Bland de större beräknade avvikelserna inom verksamheten är 
utomhusanläggningar (idrottsplatser) minus 0,5 mnkr, vilket är en 
upparbetad skuld till kommunen. Nämndens bedömning är att varken 
föreningen Movalla eller Vaggeryds IP har ekonomiska förutsättningar att 
återbetala skulden till kommunen. Av det skälet hanteras kommunens 
fordran på föreningarna som mycket osäker. En sådan situation ska innebära 
att fordran inte kan tas upp till något värde i kommunen, med effekten att en 
förlust uppstår, minus 0,5 mnkr. Förlusten belastar nämndens 
resultaträkning. Kultur och fritidsnämnden har också beräknade kostnader 
för Hjortsjöns Camping som inte är finansierade i budget, minus 110 tkr. 
Inom biblioteksverksamheten uppstår ett tillfälligt underskott om 250 tkr i 
personalplaneringen innevarande år. Museiverksamheten ger ett överskott 
om plus 160 tkr.   
 
Elverket 
Styrelsen beräknar för helår ett överskott med 4,0 mnkr och avvikelsen mot 
kommunens budget 2,5 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnd  
Nämndens prognos för helårsresultat är ett nollresultat mot budget. 
Underskott beräknas för grundskolan om minus 2,4 mnkr medan 
förskoleklass och fritidshemsverksamhet ger förväntade överskott om 0,9 
mnkr respektive 1,5 mnkr. Viss omfördelning inför 2019 torde behöva  
göras inom ramen för nämndens programbudgetarbete mellan dessa 
programområden. Gymnasieskolans prognos uppgår till plus 0,8 mnkr, där 
de interkommunala elevkostnaderna utgör 0,2 mnkr och resterande är 
överskott i vår egen gymnasieverksamhet. Likaså vuxenutbildning beräknas 
ge överskott främst beroende på högre statsbidrag än budgeterat.  
 
 forts. 
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Inom kostverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr vid årets slut, 
dock beskriver nämnden att återstående tid av året kommer balansera med 
budget. Inom skolskjutsverksamheten förväntas kostnaden minska något på 
grund av att anläggningsboendet i Yxenhaga upphört och att kommunen 
upphandlat ett gynnsammare avtal för skolresor.  
 
Socialnämnd 
Nämndens prognos visar på ett underskott mot budget på 3 mkr. Det finns 
flera avvikelser såväl positiva som negativa utifrån redovisningen på 
programområdesnivå.  
En stor ersättningsförändring och åldersuppskrivning av ensamkommande 
barn har lett till att verksamheten HVB kraftigt har minskat under första 
tertialet 2018, vilket medfört lägre intäkter från Migrationsverket . En större 
minskning av intäkter från Migrationsverket än planerat kommer leda till att 
verksamheten ensamkommande barn förväntas ha ett underskott för helåret 
om 3 000 tkr. Samtidigt beräknas den budgeterade reserven inom 
Socialförvaltningen tillsammans med vakanta tjänster ge ett plus om 3,0 
mnkr. 
Dyra LSS-ärenden samt volymutvecklingen av antal timmar gör att 
verksamhetsprogram LSS insatser överskrider budget. Prognosen är att 
verksamhetsprogrammet redovisar ett underskott på 3 000 tkr. 
Inom IFO-verksamheten och myndighet barn och unga beräknas ett 
underskott om minus 1,7 mnkr mot budget vid årets slut medan en 
minskning av placering på institution av vuxna missbrukare samt vakanta 
tjänster leder till överskott på 2 000 tkr.  
Inom äldreomsorgen förväntas hemtjänst ge ett underskott om 0,5 mnkr, 
demens och korttidsverksamheten likaså minus 0,4 mnkr och 
sjukvårdsinsatser minus 0,4 mnkr. Särskilda boenden balanserar med budget 
i nämndens prognos för helåret. Sammantaget finns en viss obalans om 
ungefär 1,3 mnkr i ovan tre program.  
 
VSBO och VEAB 
Vaggeryds Energi AB (VEAB) beräknar ett prognostiserat överskott vid 
årets slut i linje med deras målsättning, det vill säga plus 6,5 mnkr. 
Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB (VSBO) räknar med ett positivt resultat 
på helårsbasis om inget väldigt oförutsett händer. Underhållsbudgeten är 
kraftigt förstärkt vilket gör att resultatet inte kan förväntas bli lika högt som 
föregående år. (ingen siffra är angiven i deras underlag).  
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-01 
Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2018 
Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, 
§ 147 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Kenth Williamsson (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Budgetanslag till kommunens revisorer för budgetåret 
2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommun-
fullmäktiges presidium för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer begär i skrivelse daterad 2018-06-18 att anslaget för                                                                                                                                                                                                                            
budgetåret 2019 blir oförändrat 750 tkr.  
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Bo Holst, ordförande i kommunrevisionen, föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges 
presidium för beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras 
vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutsunderlag  
Anslagsäskande från kommunens revisorer daterad 2018-06-18 
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Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 160 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 149 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Strategisk plan och budget 2019 – 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar:  

1. Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 för Vaggeryds
kommun. Dokumentet innehåller de övergripande målen och de
finansiella målen som ska styra verksamheten.

2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2019-2021.

Driftsbudgeten för år 2019 om 789,8 miljoner kronor, samt 814,9 i plan
för 2020 och 846,1 mnkr för 2021 fastställs per nämnd och styrelse
enligt följande fördelning:
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad

till drift för Valnämndens verksamhet med sammanlagt 300 tkr för
2019. Anslagen för 2020 om 25 tkr och 2021 om 25 tkr antas som
underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Överförmyndare verksamhet med sammanlagt 800 tkr
för 2019. Anslagen för 2020 om 800 tkr och 2021 om 900 tkr antas
som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt
62 417 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 65 187 tkr och 2021 om
68 148 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt
11 246 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 11 634 tkr och 2021 om
12 035 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Teknisk verksamhet med sammanlagt 28 482 tkr för
2019. Anslagen för 2020 om 29 465 tkr och 2021 om 30 482 tkr
antas som underlag för fortsatt planering.

forts. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Elverksstyrelsens verksamhet med sammanlagt  
-2 000 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om -2 000 tkr och 2021 om  
-2 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Miljö och byggnämndens verksamhet med sammanlagt  
5 607 tkr för 2019. Anslagen för 2019 om 5 800 tkr och 2021 om  
6 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med 
sammanlagt 373 561 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 390 940 tkr 
och 2021 om 404 448 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 

till drift för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 
30 285 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 31 330 tkr och 2021 om 
32 665 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt  
241 704 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 253 018 tkr och  
2021 om 263 747 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Central lönepott med sammanlagt 34 406 tkr för 2018 
och 2019. Anslagen för 2020 om 20 000 tkr och 2021 om 21 000 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Finansförvaltningens verksamhet med sammanlagt  
2 322 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 8 000 tkr och 2021 om  
8 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 

 
 
 forts. 
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3.  Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2018 och 2019 med 
en nettoutgift på 159,4 miljoner kronor respektive 104,3 miljoner 
kronor för år 2018 och 2019 exklusive självfinansierade investeringar, 
den avgiftsfinansierade delen om 38,2 miljoner kronor och 82,2 
miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 84,5 miljoner kronor 
och 162,1 miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade 
planen samt exploateringsplanen för 2020 – 2021 antas som underlag 
för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 
2019 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 

Investeringsbudgeten för år 2018 (reviderad) om 197,6 miljoner kronor 
och 186,5 miljoner kronor för 2019, samt i plan för 2020 246,5 mnkr 
och 37,0 mnkr för 2021 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande 
fördelning: 

Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 
2019- 2022 fastställs till 338 mnkr vilket motsvarar en 
självfinansieringsgrad om 70,0 %. Investeringsnivå för taxefinansierad 
verksamhet budgetåret samt påföljande två planår framgår i 
kommunens Strategiska- Plan och Budget för 2019- 2021.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 138,2 mnkr för 
2018 och 77,0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 144,2 mnkr och 
2021 om 7,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Teknisk verksamhet med sammanlagt 42,6 mnkr för 2018 och  
37,6 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 39,5 mnkr och 2021 om 
18,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 4,4 mnkr 
för 2018 och 2,5 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0,9 mnkr och 
2021 om 0,8 mnkr antas som underlag för fortsatt planering 

 

 forts.  
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt  
4,2 mnkr för 2018 och 4,2 mnkr för 2019. Planen för 2020 om  
4,2 mnkr och 2021 om 4,2 mnkr antas som underlag för fortsatt 
planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 2,1 mnkr för 2018 och 
8,3 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0 mnkr och 2021 om 0 mnkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 0,1 mnkr för 2018 
och 2,8 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 1,4 mnkr och 2021 om 
1,9 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Elverkets verksamhet med sammanlagt 11,0 mnkr för 2018 och  
60,0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 59,0 mnkr och 2021 om  
7,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Miljö- och Byggnämndens verksamhet med sammanlagt 1,0 mnkr 
för 2018 och 0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0 mnkr och  
2021 om 0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 

4.  Utdebiteringen för 2019 fastställs till 21:49 per skattekrona. 

5.  Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna det vill säga öka 
kommunens skulder med totalt 202 miljoner kronor.  

6.  Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget 
för 2019 och verksamhetsplan för 2019 utifrån anslag och politiska mål 
och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas 
övergripande verksamhetsplaner delges kommunfullmäktige i den så 
kallade Programbudgeten vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2018. 

7.  Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att utreda beslutade 
uppdrag som specificeras i Strategisk plan och budget. Uppdragen 
redovisas till kommunfullmäktige enligt plan i Strategisk plan och 
budget 2019-2021.  

 forts. 
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8.  Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att fortsatt arbete med 
effektivitetshöjande insatser för att nå långsiktig balans i resultatbudget 
2020 och 2021.  

9.  Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskravet på 
Vaggeryds Energi AB ökar med 250 tkr från och med 2019. 

10.  Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften förblir oförändrad, 
d.v.s. 0,5 % av beviljad borgenssumma. Detta innebär tack vare stor 
upplåning av Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB att avkastningen till 
Vaggeryds Kommun ökar i storleksordningen 250 tkr och uppåt från 
och med 2019. 

11.  Internräntan för 2019 fastställs till 1,5 % enligt Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation (cirkulär 18:5). Nämndernas ramar räknas 
om till följd av förändrad internränta under våren 2019 utifrån faktiska 
utfall 2018. Ekonomichefen har rätt att fördela om budgeterade medel 
utifrån effekter av förändrad kapitaltjänst innefattande intern ränta och 
avskrivning efter beredningen i KSAU under våren 2019.  

12.  Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel 
”central lönepott”, fastställd av kommunfullmäktige i detta beslut efter 
att lönerevidering är genomförd i kommunen och efter beredning i 
KSAU under hösten 2018. 

13.  Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs vid 
sammanträdet i november.  
 

Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för socialdemokraternas 
budgetförslag. 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 har utarbetats i enlighet med 
kommunens planeringsprocess.  Mål för verksamheten är beslutade för 
mandatperioden 2015-2018 och för 2019. Dessa slutredovisas i 
årsredovisningen 2019.  
 
 forts. 
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Budgetberedningen föreslår några justeringar i kommunens fyra finansiella 
mål. Målen ska stödja förutsättningarna för att upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning i kommunen över tid det vill säga vara vägledande 
både på kort- och långsikt. Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till 
investeringsnivåer i den skattefinansierade verksamheten och fastställer 
investeringsramen för varje mandatperioden. Målet följs upp varje år, men 
slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden.  
Ett genomsnitt beräknas över fyraårsperioden och rapporteras till 
kommunfullmäktige årligen inom ramen kommunens ”Årsredovisning”.  
Det enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger ett stöd,  
en indikation till politiska beslut kopplat till investeringsbudgeten.  
 
Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod 
kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms 
vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån 
skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt 
grunduppdrag.  
 
För kommande mandatperiod är självfinansieringsgraden 70 % i den 
skattefinansierade investeringsverksamheten. Detta motsvarar 338 mnkr för 
åren 2019-2022. 
 
Soliditetsmåttet justerades redan inför 2018 och är formulerat som ett golv, 
vilket innebär att soliditeten med ansvarsförbindelsen inte ska understiga 30 
procent över tid.  
 
Kommunen jobbar kontinuerligt med att utveckla nyckeltal och indikatorer i 
styrningen. I Strategisk plan och budget redovisas ett antal av dessa. 
 
Vi planerar att få ett negativt kassaflöde under 2019, vilket påverkar 
kommunens upplåning och långa skulder. (se beslut ovan). 
 
Medel för lönerevidering ligger centralt. Syftet är en bättre förutsättning för 
satsningar på vissa grupper samt en säkerställd finansiering av ingångna 
avtal mellan parterna. I de medel som är avsatta i budget ingår förutom 
finansiering av avtalen även en del för lönesatsningar.  
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Strategisk plan och budget 2019-2021 
Socialdemokraternas förslag till budget 
Sverigedemokraternas förslag till budget 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 148 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Beslut om budgetanslag till kommunens revisorer kommer att behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 3 september 2018. 
 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) redogör för kommunstyrelsens förslag och 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Kenth Williamsson (S) redogör för socialdemokraternas budgetförslag, 
bilaga till protokollet, och föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma och att höja den kommunala utdebiteringen med 20 öre. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) presenterar sverigedemokraternas budgetförslag, 
bilaga till protokollet, och föreslår bifall till detsamma. 
 
Martin Damberg (V) och Roger Ödebrink (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller socialdemokraternas budgetförslag. 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig också Ewa Magnusson (L) och Lennart Karlsson (-). 
 
Beslutsgång 
Följande beslutsgång fastställs 
Punkt 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag, Strategisk plan med budget för 
åren 2019-2021 för Vaggeryds kommun, Driftsbudgeten för år 2019. 
Punkt 3 i kommunstyrelsens förslag, Investeringsbudgeten 
Punkt 4 i kommunstyrelsens förslag, Kommunal utdebitering för år 2019 
Punkt 5-13 i kommunstyrelsens förslag 
 
 forts. 
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Punkt 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag, Strategisk plan med budget 
för åren 2019-2021 för Vaggeryds kommun, Driftsbudgeten för år 2019 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag. 
 
Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
1. Socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag  ställs 

mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som 

kommunfullmäktige utser till motförslag. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser social-
demokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs.  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att socialdemokraternas förslag utses till motförslag 
Nej-röst för att sverigedemokraternas förslag utses till motförslag 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med 15 Ja-röster för socialdemokraternas 
förslag mot 4 Nej-röster för sverigedemokraternas förslag och 22 ledamöter 
som avstår från att rösta, att utse socialdemokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
 forts. 
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Kommunfullmäktige beslutar, med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens  
förslag mot 15 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 6 ledamöter 
som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Punkt 3 i kommunstyrelsens förslag, Investeringsbudgeten 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 

Punkt 4 i kommunstyrelsens förslag, Kommunal utdebitering för  
år 2019 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag om oförändrad utdebitering och socialdemokraternas förslag om att 
höja den kommunala utdebiteringen med 20 öre samt sverigedemokraternas 
förslag om att höja den kommunala utdebiteringen med 10 öre. 

Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
1. Socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag  ställs 

mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som 

kommunfullmäktige utser till motförslag. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser  
socialdemokraternas förslag till motförslag. 
 
 forts. 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Kommunfullmäktige beslutar, med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens 
förslag mot 15 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 6 ledamöter 
som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4. 

Punkt 5-13 i kommunstyrelsens förslag 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 



Härledning Budget 2019 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9
Budget Resursförd. Central Struktur- Kapital Politiska Politiska Rättelser Krav Budget
2018 modeller lönepott förändring tjänst prioriteringar prioriteringar effektivitet 2019

2,7% ökade minskade 2018 Beslut
Verksamhetsområde resurser resurser 25-jun-17
Valnämnd 375 0 0 0 0 -75 300

Revisionsnämnd 750 0 0 0 0 -50 700

Överförmyndarverksamhet 900 0 0 0 0 -100 800

Kommunstyrelsen 55 065 0 0 0 700 -1 548 54 217

Försörjningsstöd 8 200 437 0 0 0 0 -437 0 8 200

Räddningstjänst 11 356 0 0 0 0 -110 11 246

Teknisk verksamhet 28 775 0 0 0 0 -293 28 482

Elverksstyrelse -1 500 0 0 0 0 -500 -2 000 

Miljö- och byggnämnd 5 714 0 0 0 0 0 -107 5 607

Barn- och utbildningsnämnd 369 472 7 515 0 260 0 0 0 -3 686 373 561

Kultur och fritidsnämnd 30 487 0 0 0 100 -302 30 285

Socialnämnd 242 326 1 807 0 0 0 0 -2 429 241 704

Central lönepott 15 806 0 15 600 3 800 0 0 -800 34 406

Finansförvaltning 2 0 0 2 920 0 -600 2 322

S:a Nämndernas ramar: 767 728 9 759 15 600 4 060 2 920 800 -437 0 -10 599 789 831

Ram 2019: 804 830
De statsbidrag om 260 tkr som avses ovan är: Skolstart vid 6 års ålder 100 tkr, 
Skolkostnadsutredningen 10 tkr, Prao i årskurs 8 och 9 30 tkr, Kvar av ram 2019: 15 000
Läsa-skriva-räkna garanti 55 tkr, betygsättning i moderna språk 15 tkr.
Nyanlända elever i grundskolan 50 tkr, Avvikelse mot 15 Mkr: -0 

Budgetberedning







Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 

Socialdemokraternas förslag till förändringar av driftbudget 2019 

Budget utgår från kommunfullmäktiges mål på 2 procents överskott vilket motsvarar ca 15 
mkr. För att klara detta så har femklövern lagt ett besparingskrav på -10 499 tkr. Utöver detta 
görs besparingar för personalens löner med ungefär 3 000 tkr men man ökar även intäkterna 
på våra kommunala bolag.  

Vår budget bygger på Socialdemokraternas nationella budget. Därför tar vi upp 5 mkr upp i 
ökade statsbidrag, så kallade välfärdsmiljarder samtidigt som vi höjer skatten med 20 öre 
vilket förstärker budgeten med 5.6 mkr för i huvudsak satsningar på Barn och 
utbildningsnämndens och Socialnämndens verksamhet men även 
Överförmyndarverksamheten och Revisionen slipper besparingskrav. Samtidigt anslår vi 3 
mkr extra så att våra anställdas löner kan höjas i paritet med lönerna i övriga kommunsverige. 

Sedan valet 2014 har Sverige en röd/grön regeringen. En regering som tydligt lägger om 
kursen för att öka tryggheten genom att stärka de kommunala välfärdstjänsterna, skolan och 
vården samt satsningar för ökad trygghet ute i samhället. 

Arbetsmarknadspolitiken och bekämpningen av arbetslösheten inte minst bland våra unga och 
nyanlända står högst på den politiska agendan vilket gett väldigt goda resultat, bland annat i 
form av ett sysselsättningsrekord inom EU. Till skillnad från de förra mandatperioderna då vi 
hade en hög arbetslöshet och en rekordhög ungdomsarbetslöshet som gjorde att vi fick stöd 
från EU för att bekämpa detta. 

Vi Socialdemokrater välkomnar de initiativ som redan tagits i syfte att åter göra 
arbetsmarknaden till en lokal och regional utvecklingsfråga, bland annat genom tecknande av 
lokala avtal med Arbetsförmedlingen. Ett fortsatt gott och utökat samarbete blir allt viktigare 
för att nå utsatta grupper. Att lägga ned arbetsförmedlingen som vissa partier förespråkar 
utvecklar inte verksamheten utan kommer göra det svårare att nå bra resultat. Det är väsentligt 
att de insatser som görs överensstämmer med den lokala/regionala efterfrågan och att den 
därmed medverkar till att stödja våra lokala företag. Därför ser vi positivt på de utbildningar 
som genomförts och som anpassats efter företagens behov men ser även möjligheter till att 
utveckla det lokala samarbetet ytterligare för invånarnas och företagens bästa. Vi märker 
också hur regeringen gör satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt genom satsningar på 
en Jämlik skola och mindre klasser. Detta bidrar också positivt på arbetsmiljön för lärare och 
elever. Regeringens satsningar på IFO och framförallt äldreomsorgen har varit viktiga för att 
stärka verksamheterna. Bara satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen har gjort att 
kommunen kunnat ta del av närmare 10 mkr under mandatperioden.  

I vårt förslag når vi upp till den av fullmäktige tidigare fastställda resultatnivån vilket är 
viktigt med tanke på de stora investeringar som planeras. 
I förslaget följs SKL s rekommendation som vi förra året var överens om mellan blocken men 
som femklövern nu lämnat. Den förväntade löneutvecklingen för kommunsektorn antas bli    
3, 1 %, en avvikelse från denna innebär att kommande skatteprognos måste justeras ner. 
Minskas löneutrymmet innebär detta naturligtvis också att vår attraktivitet som arbetsgivare 
försämras gentemot andra kommuner. Anslag ökat löneutrymme 17 800 tkr. 
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Verksamhetsförändringar Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ett ökat stöd ges för verksamheten i enligt med vår resursfördelningsmodell på 7 515 tkr. 
Stödet beror på fler barn och elever i verksamheten. 
 
Statsbidrag ges för strukturkostnader som berör grundskolan och tas upp med 260 tkr. Detta 
gäller framförallt skolstart vid 6 års ålder, praoverksamhet i 8:an och 9:an, Läsa- skriva- 
räknagaranti samt nyanlända i grundskolan. 
 
Grundskolan  
Grundskolans resultat har pekat uppåt under en längre period och vi har gått från en position i 
den nedre delen bland Sveriges kommuner till länets bästa när det gäller att kunna komma 
vidare i skolsystemet. För att ta oss dit så har vi gjort särskilda satsningar för att nå bättre 
resultat. Både genom att anslå särskilda medel men även genom satsningar på att stärka 
lärarkollektivet och organisationen. Satsningarna har varit långsiktiga och gett väldigt bra 
resultat. Denna mandatperiod har utvecklingen gått åt andra hållet tyvärr och försämrats trots 
att den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora summor på stöd till kommuner och 
landsting/regioner för att vända utvecklingen i skolan. Detta har lyckats men de kraftiga 
besparingskrav som femklövern lagt på skolans verksamhet i vår kommun 2018 (10 611 mkr) 
och 2019 (3 686 tkr) gör tyvärr att dessa statliga satsningar inte fullt ut slå igenom. En 
problematik som det flaggas för är att en del stöd kan man inte få om man skär ner på 
verksamheten. Med de kraftiga besparingar som görs och har gjorts på BUN riskerar 
statsbidrag att tappas och arbetet med att stärka resultaten i skolan att försvåras. Således kan 
detta få en kontraproduktiv effekt.  
För att underlätta arbetet med att nå bättre resultat i skolan anslår vi 3 686 tkr extra jämfört 
med Femklövern vilket motsvara besparingskravet i BUN. 
 
Till Barn och utbildningsnämndens verksamhet anslås utöver medel från 
resursfördelningsmodellerna 3 686 tkr. 
 
Socialnämnden 
Inom äldreomsorgen gjordes omfattande neddragningar/besparingar 2009-10, besparingar 
som slagit hårt mot verksamheten. Dessa neddragningar kompenserades under föregående 
mandatperiod men kompensationen var inte tillräcklig. Med den Socialdemokratiskt ledda 
regeringen har också ytterligare satsningar gjorts för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen. Under mandatperioden så har regeringen anslaget nära 10 mkr för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen för Vaggeryds kommun.  
 
Men en grundförutsättning för god kvalitet i omsorgen är att vår personal känner sig 
tillfredsställda. Vår personal är grunden för en god kvalitet. För att personalen skall känna 
tillfredsställelse är tillgång till information grundläggande, liksom inflytande på arbetsplatsen 
och planering av den dagliga verksamheten. Schema- och arbetstidsförläggning är frågor där 
personal skall känna stor delaktighet. Inom verksamheten finns en hög andel oönskade 
deltider och delade turer, vi anser detta som oacceptabelt. I 2018 års budget anslog vi 
särskilda medel för en heltidsanställd projektledare för en satsning på heltid. En fråga där det 
finns en överenskommelse med kommunal om hur man ska arbeta med detta. Detta fanns inte 
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med i majoritetens budget och inte heller har en handlingsplan för arbetet presenterats. Denna 
satsning är avgörande för att personalens löner ytterligare kan höjas liksom deras framtida 
pensioner men den är också viktig för att kunna konkurrera om personal. 
  
Vi ser också att andelen visstidsanställningar och inte minst timanställningar är betydande. 
Utvecklingen för de anställda när det gäller otrygga anställningar känns inte rimlig. Vi har 
förståelse för att det finns schematekniska frågor och varierande vårdbehov att ta hänsyn till. 
En väg att gå kan vara att anvisa kombinationstjänstgöring, särskilt boende- hemtjänst –
funktionshinderomsorg. Denna kombinationstjänstgöring skulle enligt oss positivt bidra till en 
förbättrad kontinuitet i verksamheten och minska behovet av timvikarier. En annan åtgärd kan 
vara ökad poolverksamhet. Vi ser också vikten av att göra anställningarna mer attraktiva för 
att på olika sätt för att kunna konkurrera om personal. 
 
Individ och familjeomsorg 
Satsningarna från regeringen för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården är långsiktiga och viktiga för barn- och unga. Detta stöd tillsammans med 
satsningar på insatser för barn och unga med psykisk ohälsa är viktiga och kan ge en bättre 
och långsiktig effekt. 
  
Till Socialnämndens verksamhet anslås från resursfördelningsmodellen samt 2 429 tkr 
Vilket motsvarar effektivitetskravet i Socialnämnden. 
 
 
Kultur och fritid 
 
Biblioteket 
För att upprätta en rimlig nivå på biblioteksverksamheten så att verksamheten får en möjlighet 
att utvecklas så anslår vi medel för en ny tjänst i verksamheten. För detta ändamål anslås 
500 tkr. 
 
Kulturskolan 
För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna delta i kulturskolans verksamhet så vill vi 
sänka avgifterna. För detta ändamål anslås 100 tkr i politiska prioriteringar. 
 
Budgeten för försörjningsstödet sänks då kostnaderna på senare år minskat. Inte minst har den 
goda arbetsmarknaden gjort att behovet av stöd minskat på senare år. Anslaget minskas med 
437 tkr. 
 
 
Överförmyndarnämnd 
Vi säger nej till minskning av ramen med 100 tkr för överförmyndarverksamheten eftersom vi 
inte ser en minskning av verksamheten som motiverar detta.  Även om vi ser att ökningen av 
gode män och förvaltare har planat ut så ser vi att ärendena blir mer komplicerade över tid 
vilket även bidrar till att verksamheten blir mer kostsam. Besparingskravet tas bort. 
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Revision 
Revision har sin grund i ett behov av en lokal demokratisk kontroll för att säkerställa och se 
till att verksamhet som bedrivs med skattemedel, avgifter och bidrag utförs utifrån 
fullmäktiges mål och beslut, enligt gällande lagar och föreskrifter. För att revisionen ska 
kunna fullfölja sitt uppdrag och fortsatt gör ett gott arbete- till gagn för alla- säger vi nej till 
den föreslagna besparingen. Besparingskravet tas bort. 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll under upphandlingsperiod 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 152 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 150 
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Köp av fastigheten Hasseln 3 i Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om köp av fastigheten Hasseln 3 i 
Skillingaryd. 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för Jan-Olof Svedbergs förslag. 
 
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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 138 
Värdeutlåtande 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, § 154 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
kommunstyrelsens förslag att köpa fastigheten Hasseln 3. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag, och ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
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Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att 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) 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 153 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-06-05, 158 
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Val av ny ledamot i Vaggeryds Energi AB och ny 
ledamot i elverksstyrelsen för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Bjarne Atlefur (L)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Bjarne Atlefurs (L) avsägelse av 

uppdraget som ledamot i Vaggeryds Energi AB och ledamot i 
elverksstyrelsen. 
 

2. Ny ledamot i Vaggeryds Energi AB och ny ledamot i elverksstyrelsen 
utses vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Atlefur (L), Kaffegatan 24, 568 32 Skillingaryd har lämnat in en 
skrivelse 12 juni 2018 där han avsäger sig uppdraget som ledamot i 
Vaggeryds Energi AB och ledamot i elverksstyrelsen på grund av flytt från 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bjarne Atlefur (L) 2018-06-12 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

- Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 161 Medborgarförslag – 
Besöka vindkraftsområden som drabbats av felkalkyleringar 
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