
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 1(71) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 7 november 2018 
kl. 09:00 – 17:40 
Sammanträdet ajourneras klockan 12:00-13:00 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande, jäv § 244 
Christer Holmgren (M), tjg. ersättare för Allan Ragnarsson (M) 
Jenny Larsen (KD), tjg. ersättare för Maritha Bengtsson (KD), §§ 231-271 
Thomas Axelsson (KD), §§ 230-231, 234-271 
Ann-Katrin Löfstedt (M), tjg. ersättare för Thomas Axelsson (KD), §§ 232-233 
Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Klas Gustavsson (-), tjg. ersättare för Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Torbjörn Åkerblad, kanslichef 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 231, 237-240 
 Patrik Kinnbom, näringslivschef, § 231 
 Jenny Andersson, arbetsmarknadsenhetschef, § 231 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 232-233, 241-244 
 Lotta Damberg, socialchef, § 234 
 Stig-Göran Hultsbo (MP), ej tjg. ersättare, jäv § 240 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare, §§ 231, 234-271 
 Ken Frick (L), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare, §§ 230-231 
 Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. ersättare  

Utses att justera Thomas Axelsson (KD) och Jenny Larsen (KD) Paragrafer 230-271 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 13 november 2018 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Torbjörn Åkerblad 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 
Thomas Axelsson Jenny Larsen 
§§230-231, 234-271 §§ 232-233 
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Sammanträdesdatum 2018-11-07 Paragrafer 230-271 

 Anslaget sätts upp 2018-11-14 Anslaget tas ner 2018-12-06 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-11-07 

Ärende § 233 Ärende § 233 Ärende § 233 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 1 
Allan Ragnarsson 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 1 1 1 
Ann-Katrin Löfstedt 1 1 1 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 
Thomas Axelsson 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 1 1 1 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Ken Frick 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark 1 1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson 1  1  1 
Roger Ödebrink 1  1  1 
Kenneth Åberg 1  1  1 
Annelie Borgström 1  1  1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 
Tommy Ottosson 
Patric Ahlberg 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-) 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson (-) 1  1  1 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg  1 1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 4  1 8 7  5 1 7  5 1 



 
 
Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen  
Vaggeryds kommun 2018-11-07 
 Ärende § 235 Ärende § 235 Ärende § 235 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 4 Omröstning 5 Omröstning 6 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M)           
Gert Jonsson  1      1 1   
Allan Ragnarsson           
ERSÄTTARE (M)           
Christer Holmgren  1   1   1   
Ann-Katrin Löfstedt           
ORDINARIE (KD)           
Maritha Bengtsson           
Thomas Axelsson  1   1   1   
ERSÄTTARE (KD)           
Jenny Larsen  1   1   1   
ORDINARIE (C)           
Ulf Abrahamsson  1      1 1   
ERSÄTTARE (C)           
Pelle Philip           
P O Toftgård           
ORDINARIE (L)           
Jerry Karlsson  1      1 1   
ERSÄTTARE (L)           
Ken Frick           
ORDINARIE (MP)           
Kristin Stark  1   1     1  
ERSÄTTARE (MP)           
Stig-Göran Hultsbo           
ORDINARIE (S)           
Kenth Williamsson  1   1     1  
Roger Ödebrink  1   1     1  
Kenneth Åberg  1   1     1  
Annelie Borgström  1   1     1  
ERSÄTTARE (S)           
Roger Antonsson           
Tommy Ottosson           
Patric Ahlberg           
Besim Matoshi           
ORDINARIE (V)           
Lennart Karlsson (-)           
ERSÄTTARE (V)           
Klas Gustavsson (-)    1     1    1 
ORDINARIE (SD)           
Jan-Olof Svedberg     1   1  1   
ERSÄTTARE (SD)           
Jan-Erik Aronsson           
SUMMA  11  1  1 8  1  4 7  5  1 
 



 
 
Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen  
Vaggeryds kommun 2018-11-07 
 Ärende § 238 Ärende § 241 Ärende § 255 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 7 Omröstning 8 Omröstning 9 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M)           
Gert Jonsson  1   1   1   
Allan Ragnarsson           
ERSÄTTARE (M)           
Christer Holmgren  1   1   1   
Ann-Katrin Löfstedt           
ORDINARIE (KD)           
Maritha Bengtsson           
Thomas Axelsson  1   1   1   
ERSÄTTARE (KD)           
Jenny Larsen  1   1   1   
ORDINARIE (C)           
Ulf Abrahamsson  1   1   1   
ERSÄTTARE (C)           
Pelle Philip           
P O Toftgård           
ORDINARIE (L)           
Jerry Karlsson  1   1   1   
ERSÄTTARE (L)           
Ken Frick           
ORDINARIE (MP)           
Kristin Stark  1   1   1   
ERSÄTTARE (MP)           
Stig-Göran Hultsbo           
ORDINARIE (S)           
Kenth Williamsson    1    1  1   
Roger Ödebrink    1    1  1   
Kenneth Åberg    1    1  1   
Annelie Borgström    1    1  1   
ERSÄTTARE (S)           
Roger Antonsson           
Tommy Ottosson           
Patric Ahlberg           
Besim Matoshi           
ORDINARIE (V)           
Lennart Karlsson (-)           
ERSÄTTARE (V)           
Klas Gustavsson (-)     1   1    1  
ORDINARIE (SD)           
Jan-Olof Svedberg    1    1     1 
ERSÄTTARE (SD)           
Jan-Erik Aronsson           
SUMMA  7  5  1 7  6  11  1  1 
 



 
 
Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen  
Vaggeryds kommun 2018-11-07 
 Ärende § 256 Ärende § 260 Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 10 Omröstning 11 Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M)           
Gert Jonsson  1   1      
Allan Ragnarsson           
ERSÄTTARE (M)           
Christer Holmgren  1   1      
Ann-Katrin Löfstedt           
ORDINARIE (KD)           
Maritha Bengtsson           
Thomas Axelsson  1   1      
ERSÄTTARE (KD)           
Jenny Larsen  1   1      
ORDINARIE (C)           
Ulf Abrahamsson  1   1      
ERSÄTTARE (C)           
Pelle Philip           
P O Toftgård           
ORDINARIE (L)           
Jerry Karlsson  1   1      
ERSÄTTARE (L)           
Ken Frick           
ORDINARIE (MP)           
Kristin Stark  1   1      
ERSÄTTARE (MP)           
Stig-Göran Hultsbo           
ORDINARIE (S)           
Kenth Williamsson    1    1     
Roger Ödebrink     1   1     
Kenneth Åberg    1    1     
Annelie Borgström    1    1     
ERSÄTTARE (S)           
Roger Antonsson           
Tommy Ottosson           
Patric Ahlberg           
Besim Matoshi           
ORDINARIE (V)           
Lennart Karlsson (-)           
ERSÄTTARE (V)           
Klas Gustavsson (-)    1  1      
ORDINARIE (SD)           
Jan-Olof Svedberg  1   1      
ERSÄTTARE (SD)           
Jan-Erik Aronsson           
SUMMA  8  4  1 9  4     
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 § 230 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Tillkommande ärenden: 
- Arvodesreglemente – ändring 
- Fasadval, Gästgivaren (Mejeriet) 
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Svenskt Näringsliv Ranking och samarbete AME, 
Arbetsförmedling, Näringsliv 
 
Sammanfattning av ärendet  
Jenny Andersson, arbetsmarknadsenhetschef, presenterar en lägesrapport 
kring arbetsmarknaden i länet och i Vaggeryds kommun samt de 
samverkansprojekt som pågår för arbetsmarknadsenheten och näringslivet. 
Vaggeryds kommun visar goda resultat för sina arbetsmarknadsinsatser.  
 
Patrik Kinnbom, näringslivschef, presenterar en lägesrapport kring 
företagandet i kommunen samt en analys av Svenskt näringslivs ranking där 
Vaggeryds kommun placerats på 20:e plats i landet. Svenskt näringslivs 
ranking består av en faktadel med statistik och en enkätdel med svar från 
företagare och politiker i Vaggeryds kommun. 
 
Under 2019 anordnas företagsbesök av näringslivschefen där både politiker 
och tjänstemän är välkomna att delta.   
 
En dialogworkshop genomförs i två grupper kring följande frågeställningar, 
kopplade till resultatet i undersökningen: 

- Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna för vårt positiva resultat i 
Företagsklimatsrankingen?  

- Hur kan vi politiker bidra till dessa framgångsfaktorer så att vi ytterligare 
utvecklar ett gott företagsklimat? 

- Hur kan vi politiker bidra till att förstärka våra relationer och vår 
information/kommunikation till våra företag? 

- Hur kan vi politiker bidra till att skapa förutsättningar för tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens? 

 
Resultatet från dialogen skall tillsammans med resultatet från 
undersökningen SKL Insikt företagsklimat (presenteras 2019), utgöra 
grunden för det fortsatta arbetet med företagsklimatet i kommunen. 
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Programbudget 2019 för kommunstyrelsens 
verksamhet med räddningstjänst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar: 

Programbudget för 2019 för kommunstyrelsens verksamhet. Dokumentet 
innehåller prioriterade mål samt fördelning av ekonomiska medel på 
programområden. 
 
Programbudget för 2019 för räddningstjänstens verksamhet. Dokumentet 
innehåller prioriterade mål samt fördelning av ekonomiska medel på 
programområden. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för socialdemokraternas budgetförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Programbudget för år 2019 har utarbetats i enlighet med kommunens 
planeringsprocess.  Mål för verksamheten är beslutade för 2019. Dessa 
slutredovisas i årsredovisningen 2019.  
 
De ekonomiska ramarna både för kommunstyrelsens verksamhet och 
räddningstjänsten är justerade för kommunens årliga löneöversyn.  
 
Kommunstyrelsen har tillförts medel om 0,7 mnkr för inrättandet av en 
informationssäkerhetssamordnare. 
 
Några rättelser är genomförda inom kommunstyrelsens verksamhet mot 
bakgrund av omorganisering. Den största justeringen avser 
arbetsmarknadsenhetens övertagande av hantering av ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd). Budgetmedel om 2,7 mnkr för handläggare, 
verksamhetssystem med mera justeras mellan socialnämnden och 
kommunstyrelsen 2019.  
 
Försörjningsstödet ligger kvar på en budgetnivå om 8,2 mnkr även 2019. 
Prognosen för 2018 ser bättre ut än den budgeterade nivån för biståndet, 
men AME beräknar att nivån behöver kvarstå mot bakgrund av kommunens 
ansvar för ensamkommande barn över 19 år.  
 forts. 
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Därutöver har dels budgetmedel för tekniska utskottet flyttats till den 
nybildade tekniska nämnden och dels har ny organisering,, central 
ekonomifunktion införts, vilket innebär att två ekonomtjänster flyttats till 
kommunledningskontoret från socialnämnden och barn och utbildnings-
nämnden. (se bifogad budgethandling, kommunstyrelsens verksamhet). 

Kommunstyrelsens verksamhet har ett effektivitetskrav om 1,6 mnkr under 
2019. 
 
Inom räddningstjänstens verksamhet har inga justeringar utöver lönerevision 
gjorts mellan SPB19-21 och denna programbudgethandling avseende 2019. 
Räddningstjänsten har ett effektivitetskrav om 110 tkr under 2019.  
 
Vi befinner oss i en tillväxtfas som är positiv för kommunens utveckling, 
men som också innebär utmaningar, bland annat när det gäller stora 
investeringsbehov för kommunens verksamheter, bostadsförsörjning och att 
kunna erbjuda goda bostäder i hela kommunen, vilket i sin tur stimulerar en 
rörelse på bostadsmarknaden. Det kommer bli allt viktigare att planera i 
relation till konjunktur, d.v.s. ha rätt tempo i förhållande till konjunkturens 
förutsättningar. Kommunens budgetberedning är en viktig grupp med 
uppdrag att samordna och balansera tempot, så att ambitionsnivån och 
tillväxten harmoniserar med kommunens ekonomiska förutsättningar i syfte 
att upprätthålla kommunens ekonomiska stabilitet.  
 
Kompetensförsörjningen är en annan stor utmaning som idag kräver ett 
helhetsgrepp och där kommunstyrelsen är samordnande. I detta ingår bland 
annat att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i syfte att försörja våra 
verksamheter med kompetent personal.  
 
Det ställs allt större krav på effektivare, modernare och mer digital 
administration vilket bland annat innebär kompetenta medarbetare, 
kartlagda processer och ett kontinuerligt effektivitetsarbete i syfte att möta 
allas förväntningar på moderna och ändamålsenliga lösningar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Programbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamhet 
Programbudget 2019 för räddningstjänstens verksamhet 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 239 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet. 
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Programbudget för år 2019 med plan 2020-2021 
 
Vid valår beslutar de nya ledamöterna för kommande mandatperiod 2019-
2022 om budgeten för 2019 med planer för 2020-2021. Av det skälet blir 
detta beslut överordnat det beslut som kommunfullmäktige antog vid juni 
sammanträdet avseende Strategisk plan och budget 2019 – 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:  
1. 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 785,2 miljoner kronor, samt 815,5 i plan för 
2020 och 851,9 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 Revisionsnämndens verksamhet med sammanlagt 750 tkr för 2019. 
Anslagen för 2020 om 750 tkr och 2021 om 750 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 900 tkr och 2021 om 925 tkr antas som underlag för 
fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 67 639 tkr för 
2019. Anslagen för 2020 om 69 422 tkr och 2021 om 72 259 tkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 
 
 forts. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 11 501 tkr för 
2019. Anslagen för 2020 om 11 846 tkr och 2021 om 12 201 tkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Teknisk nämnd med sammanlagt 28 959 tkr för 2019. Anslagen för 
2020 om 29 828 tkr och 2021 om 30 723 tkr antas som underlag för fortsatt 
planering. 
 
• 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 5 863 tkr 
för 2019. Anslagen för 2019 om 6 039 tkr och 2021 om 6 220 tkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 381 
308 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 394 248 tkr och 2021 om 409 075 
tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 30 807 tkr 
för 2019. Anslagen för 2020 om 31 731 tkr och 2021 om 33 433 tkr antas 
som underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 243 014 tkr för 2019. 
Anslagen för 2020 om 252 305 tkr och 2021 om 264 789 tkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Central lönepott med sammanlagt 14 817 tkr för april – december 
2018 samt januari - mars 2019. Anslagen för 2020 om 17 000 tkr och 2021 
om 18 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 forts. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till 
drift för Finansförvaltningens verksamhet med sammanlagt 1 943 tkr för 
2019. Anslagen för 2020 om 3 407 tkr och 2021 om 5 500 tkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 
3. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2018 och 2019 med en 
nettoutgift på 145,8 miljoner kronor respektive 145,6 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 86,1 miljoner kronor och 166,0 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 184,0 miljoner kronor och 
227,8 miljoner kronor för 2019, samt i plan för 2020 219,5 mnkr och 39,9 
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 
cirka 71 %. Investeringsnivå för taxefinansierad verksamhet budgetåret samt 
påföljande två planår framgår i kommunens Budget för 2019- 2021.  
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 118,5 mnkr för 2018 och 
98,2 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 113,2 mnkr och 2021 om 7,5 mnkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk 
Nämnd med sammanlagt 42,6 mnkr för 2018 och 52,0 mnkr för 2019. 
Planen för 2020 om 39,8 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 
3,2 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 7,3 
mnkr för 2019. Planen för 2020 om 1 mnkr och 2021 om 0 mnkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 40 tkr 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. 
 
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 260 miljoner kronor.  
 
6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internbudget för 2019 och 
verksamhetsplan för 2019 utifrån anslag och politiska mål och ambitioner 
som beskrivs i budgeten.  
 
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att utreda beslutade 
uppdrag som specificeras i budgeten. Uppdragen redovisas till 
kommunfullmäktige enligt plan i budgeten för 2019-2021.  
 
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. 
 forts. 
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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. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs i separat 
ärende. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S) och 
Annelie Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för socialdemokraternas budgetförslag. 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Programbudget för år 2019 med planer för 2020-2021 har utarbetats i 
enlighet med kommunens planeringsprocess.  Mål för verksamheten är 
beslutade för mandatperioden 2015-2018 och för 2019. Dessa slutredovisas 
i årsredovisningen 2019. Vid valår beslutar nya ledamöter om budgeten för 
kommande år. Av det skälet blir detta beslut överordnat det beslut som 
kommunfullmäktige antog vid juni sammanträdet avseende Strategisk plan 
och budget 2019 – 2021.  
 
En offensiv budget för kommande år med stora satsningar främst inom 
investerings- och exploateringsverksamheten där målet är en fortsatt tillväxt 
och samhällsutveckling i form av flera bostadsområden, men också stora 
projekt kopplat till att skapa nya arbetstillfällen i kommunen såsom 
LogPoint-området. Inom kärnverksamheten, skola, vård och omsorg finns 
flera projekt bland annat med koppling till BUNs lokalplan där en successiv 
implementering sker under flera år framöver. Likaså inom äldreomsorgen 
görs satsningar i form av Mejeriet vid Hemköp i Skillingaryd.  
 
 forts. 
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Kommunfullmäktige antar finansiella mål i syfte att balansera tillväxten och 
ambitionsnivån i kommunen så att tillväxten sker på ett ekonomiskt hållbart 
sätt/tempo. Kommunens finansiella mål ska ge förutsättningar för 
kommunfullmäktige att styra kommunen och upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning över tid, 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.  
Utgiftstaket 2019 - 2022 för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 
338 mnkr för åren och är styrande i arbetet under kommande mandatperiod. 
Nivån motsvarar en självfinansieringsgrad om cirka 70 %.  
 
Kommunfullmäktiges mål för soliditeten är starkt förknippat med finansiell 
stabilitet, ett mått för att mäta hållbarheten över tid. Målet justerades inför 
2018 och är formulerat som ett golv, vilket innebär att soliditeten med 
ansvarsförbindelsen (pensionsskuld t.o.m. 1997-12-31) inte ska understiga 
30 procent över tid. Målet om 30 procent kan hotas under nästa 
mandatperiod. Skälen är flera; framförallt vår egna investerings- och 
exploateringstakt som i nuläget innebär att vi successivt aktiverar tillgångar 
i balansräkningen i högre takt än vi ökar vårt egna kapital genom våra årliga 
resultat. Kan vi försälja exploateringstillgångarna i högre takt än de 
bedömningar som görs idag i kalkylerna motverkas effekten på soliditeten. 
Det andra skälet är pensionsskulden, där två faktorer kan justeras och på så 
sätt öka denna skuld. Den ena variabeln är livslängsantagandet som med all 
säkerhet kommer räknas upp med något/några år och dels den s.k. ripsräntan 
som idag ligger under korridoren och på grund av detta kan sänkas 
ytterligare och därmed höja pensionsskulden.  
 
 
 forts. 
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Vi planerar att få ett negativt kassaflöde även under 2019, vilket påverkar 
kommunens upplåning och långa skulder. (se beslut ovan). Vi har under 
2018 ökat åtagandet gentemot Kommuninvest med 100 mnkr och har per 
augusti 2018 totalt 205 mnkr i långfristig skuld, vilket motsvarar 14 678 kr 
per invånare. Nyupplåningsbeslutet för 2019 föreslås till 260 mnkr, vilket 
vid ett fullt nyttjande skulle innebära en skuld vid 2019 års utgång på 465 
mnkr eller 32 930 kr per invånare. I och med att riksbankens reporänta 
förväntas höjas successivt med början i december 2018 kan högre 
räntekostnader förväntas under kommande år.  
   
Kommunen höjde utdebiteringen (skatten) med 30 öre inför 2018, vilket gav 
8,5 mnkr i nya skattemedel till den kommunala budgeten. Denna budget 
föreslår en oförändrad utdebitering för invånaren i Vaggeryds kommun, 
vilket också är ett mått på hur bra den kommunala organisationen klarar att 
balansera ambitionsnivåerna, sätta rätt tempo så att kommunen kan växa 
ekonomiskt hållbart utifrån de medel skattebetalarna tillskjutit 
verksamheterna.  
 
Medel för lönerevidering ligger centralt. Syftet är utifrån den sammantagna 
potten skapa bättre förutsättning för satsningar på vissa grupper, men också 
lättare säkerställa att kommunen årligen finansierar ingångna avtal mellan 
parterna. I de medel som är avsatta i budget ingår förutom finansiering av 
avtalen även en del för lönesatsningar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-29 
Programbudget 2019 med plan 2020-2021 
Socialdemokraternas budgetförslag 
Sverigedemokraternas budgetförslag 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Kommundirektören informerar om att förslag till budget har samverkats, en 
synpunkt från Sveriges arbetsterapeuter redovisas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till budgetberedningens 
(femklöverns) förslag. 
 
 forts. 
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Kenth Williamsson (C) föreslår bifall till socialdemokraternas 
budgetförslag. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till sverigedemokraternas 
budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
Följande beslutsgång fastställs 
Punkt 1 och 2 i budgetberedningens förslag, budget för åren  
2019-2021 för Vaggeryds kommun, Driftsbudgeten för år 2019 
Punkt 3 Investeringsbudgeten 
Punkt 4 Kommunal utdebitering för år 2019 
Punkt 5-12 i kommunledningskontorets förslag 
 
Punkt 1 och 2 budget för åren 2019-2021 för Vaggeryds kommun, 
Driftsbudgeten för år 2019 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
budgetberedningens (femklöverns) förslag, socialdemokraternas förslag och 
sverigedemokraternas förslag. 
 
Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller budgetberedningens (femklöverns) förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att budgetberedningens 
(femklöverns) förslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag  ställs 

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

kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser social-
demokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs.  
Kommunstyrelsen 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 
Kommunstyrelsen beslutar, med 4 Ja-röster för socialdemokraternas förslag 
mot 1 Nej-röst för sverigedemokraternas förslag och 8 ledamöter som avstår 
från att rösta, att utse socialdemokraternas förslag till motförslag. 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för budgetberedningens 
(femklöverns) förslag mot 5 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 
1 ledamot som avstår från att rösta, att bifalla budgetberedningens 
(femklöverns) förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Punkt 3 i budgetberedningens förslag, Investeringsbudgeten 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens 
förslag och finner det bifallet. 

Punkt 4 i budgetberedningens förslag, Kommunal utdebitering för  
år 2019 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
budgetberedningens (femklöverns) förslag om oförändrad utdebitering och 
socialdemokraternas förslag om att höja den kommunala utdebiteringen  
med 20 öre. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller budgetberedningens (femklöverns) förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag 
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag 
 forts. 
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Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för budgetberedningens 
(femklöverns) förslag mot 5 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 
1 ledamot som avstår från att rösta, att bifalla budgetberedningens 
(femklöverns) förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Punkt 5-12 i budgetberedningens förslag 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens 
förslag och finner det bifallet. 
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Återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och ber om komplettering 
av information gällande ekonomin. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning med 
komplettering av information gällande ekonomin. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 2 uppdragit till socialnämnden att 
förtydliga vilka effekterna blir genom den nya kostorganisationen jämfört 
med den gamla, organisatoriskt och ekonomiskt. 
 
Socialnämnden har beslutat 2018-08-30 § 70 att godkänna förvaltningens 
utredning – återrapport daterad 2018-08-09. 
 
Beslutsunderlag  
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 70 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 247 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Socialchef Lotta Damberg informerar om verksamhet, organisation och 
ekonomi. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att beslutet ska omformuleras till att 
kommunstyrelsen tagit del av informationen och ber om komplettering av 
information gällande ekonomin.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag och finner det bifallet. 
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Förslag gällande fortsatt planering för 
ensamkommande som omfattas av nya/tillfälliga 
gymnasielagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis upplåta Berget som 

studentkorridor för de ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen,  
samt ytterligare 5 av lägenheterna på Gullvivan eller Talludden. 
Kommunstyrelsen poängterar vikten av samverkan med civilsamhället. 

2. 50 tkr avsätts för att användas av civilsamhället för att säkra 
tillsynsbehovet. 

 
Reservation 
Klas Gustavsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån 
för eget förslag. 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsen förslag till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 20180701 har vi en ny lagstiftning som säger att vissa 
ensamkommande (efter en rad kriterier) kan ansöka om nytt 
uppehållstillstånd för att studera. Lagen kan endast sökas av ungdomarna 
under tre månader; perioden 20180701 – 20180930. Lagen har stött på en 
del hinder men fick 20180925 grönt ljus. Detta innebär att Migrationsverket 
återupptar tillämpningen av lagen i sin helhet och kan nu börja fatta 
bifalls/avslagsbeslut i de här ärendena. Den nya gymnasielagstiftningen den 
1/7 2018 ändrade landskapet och förutsättningarna för många av de 
ensamkommande ungdomarna i hela Sverige och i Vaggeryd kommun. 
Ungdomar som omfattas kommer få uppehållstillstånd i Sverige för att gå ut 
gymnasiet och i förlängningen få permanent uppehållstillstånd om de lyckas 
få jobb efter skolan. Ungdomarnas uppehållstillstånd är kopplat till den 
skola som de är inskrivna på och har sökt lagen genom. Alltså Fenix 
kunskapscentrum i vår kommun. Vi har idag 13 ungdomar på Berget som 
omfattas av den nya lagen. Samt ett 10-tal ungdomar i så kallade frivilliga 
familjehem runt om i kommunen. 
 
 
 forts. 
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Kommunledningskontorets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis upplåta Berget som 
studentkorridor för de ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen, samt 
ytterligare 5 av lägenheterna på Gullvivan eller Talludden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa personal motsvarande 1,0 heltids-
anställning och i övrigt ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att färdigställa 
detaljplaneringen och fortsätta verksamheten enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag  
PM, Förslag gällande fortsatt planering för ensamkommande som omfattas 
av nya/tillfälliga gymnasielagen 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 228 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för bakgrunden för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) föreslår att 50 tkr avsätts för att användas av civil-
samhället för att säkra tillsynsbehovet. 
 
Kenth Williamsson (S), Annelie Borgström (S), Kenneth Åberg (S) och 
Roder Ödebrink (S) föreslår att medel ska avsättas från integrationsfonden 
under tre år för en anställning. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag för att avsätta medel för en tjänst. 
 
Klas Gustavsson (-) föreslår avslag på förslaget i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns följande förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag, Klas Gustavssons förslag om avslag på förslaget i 
sin helhet, Jenny Larsens förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag. 
 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag och Klas Gustavssons 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
 forts. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Klas Gustavssons förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4. 
 
Härefter ställer ordförande Jenny Larsens förslag, Kenth Williamssons m.fl. 
förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Jenny Larsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Jenny Larsens förslag är 
huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Kenth Williamssons m.fl. förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag ställs 

mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
2. Jenny Larsens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser 

till motförslag. 

Ja-röst för bifall till Jenny Larsens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer Kenth Williamssons m.fl. förslag och Jan-Olof 
Svedbergs förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Kenth 
Williamssons m.fl. förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 4 ledamöter 
som avstår från att rösta, att utse Kenth Williamssons m.fl. förslag till 
motförslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 5 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 ledamot  
som avstår från att rösta, att bifalla Jenny Larsens förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 6 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun – 
Delrapportering 4 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner innehållet i delrapportering 4. 

2. En föredragning av ärendet ges vid kommunstyrelsens kommande 
sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun, Delrapportering 4 –  
Projektfasen med att samla in underlag och genomföra inventeringar har 
avslutats och projektet har nu övergått till en analysfas.  
 
De två områden vars analyser startats upp senaste månaden är sociala- och 
hälsofrämjande ekosystemtjänster samt reglerande ekosystemtjänster 
(klimatanpassning).  
 
Delrapportering 4 kommer att fokusera på de reglerande 
ekosystemtjänsterna med inriktning på skyfall och värmeböljor. 
Delrapporteringen kommer att presentera indikationer kring vad den 
slutgiltiga analysen kommer att visa på. 
 
Beslutsunderlag  
Grönstrukturplan, Delrapport 4 – Uppstart av analysfasen med fokus på 
reglerande ekosystemtjänster 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 235 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen ges en föredragning 
av ärendet vid kommande sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med Jan-Olof Svedbergs tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Kommunstyrelsens reglemente omarbetning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till omarbetat 
reglemente för kommunstyrelsen med de redaktionella ändringarna som 
föreslagits. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar 
och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, 
styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig 
myndighets beslut. Reglementet reglerar kommunstyrelsens ansvar och 
beslutanderätt. Syftet med kommunstyrelsens reglemente är att komplettera 
de bestämmelser som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs 
för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden. 
Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsen beslutar om kommunstyrelsens delegationsordning, 
vilket är en vidaredelegation av kommunstyrelsens beslut till arbetsutskott 
samt till olika funktioner som exempelvis Kommundirektör, KSO, 
personalchef, ekonomichef, samhällsutvecklare o.s.v.  
I samband med en rad beslut i fullmäktige kring flytt av försörjningsstöd, 
planfrågor, bildande av teknisk nämnd samt ny kommunallag förnyas 
Kommunstyrelsens reglemente. Även delegationsordningen ses över under 
2018-2019 för att effektivisera verksamheten och säkerställa 
beslutsordningen. 

Enligt SKLs rekommendation 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen bör i så stor 
utsträckning som möjligt följa SKLs uppdaterade rekommendation från 
2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större 
möjlighet till insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och 
samverkansaktörer. 

Kommunstyrelsens reglemente delas enligt SKLs rekommendation upp i en 
ledningsfunktion och styrfunktion, en uppföljningsfunktion samt särskilda 
uppgifter. För att skapa tydlighet redovisas 
ren verksamhet och drift i särskilt kapitel. 

Förändringar gentemot gällande reglemente är, förutom formerna ovan i 
korthet: forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 § 237 2018/254 22 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förtydligat ansvar kring investerings och exploateringsbudget 
Höjt belopp från 1,5 mkr till 3 mkr i delegation från fullmäktige vad gäller 
köp och försäljning 
Tekniska utskottets ansvar övergår till teknisk nämnd enligt beslut KF 2018-
06-25 §106 
Driftsdelen av fastighetsfrågor övergår till en teknisk nämnd enligt beslut 
KF 2018-06-25 §106 
Detaljplanering övergår till kommunstyrelsens ansvar enligt beslut KF 
2017-09-25 § 130 
Ekonomiskt bistånd övergår till kommunstyrelsen från socialnämnden enligt 
beslut KF 2018-04-23 §068 
2:e vice ordförande för KS införs enligt KF 2018-06-25 §106 
Nya ekonomiska riktlinjer enligt beslut KF 2018-06-25 §109 
Det skall även säkerställas att reglementet harmonierar med 
kommundirektörens instruktioner KS 2018-03-07 §046 samt 
Arvodesreglemente KF 2018-06-25 §106 

Som separata ärenden hanteras Tekniska nämndens reglemente och tillfällig 
delegationsordning för ekonomiskt bistånd. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-1-31 
Kommunstyrelsens förslag till omarbetat reglemente 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om följande redaktionella 
ändringar: 
7 § i punkt 4 a stryks order enligt. 

9 § 
Följande läggs till under punkt 1: 
Att följa tekniska och fastighetsrelaterade frågor. 

46 § 
Ny text är: Huvudregeln är att samtliga ärenden som bereds politiskt till 
kommunfullmäktige ska beredas genom kommunstyrelsens arbetsutskott 
och kommunstyrelsen. 

49 § Tillägg 
Kommunstyrelsen ges möjlighet att delegera beslut till arbetsutskottet enligt 
fastställd delegationsordning. 
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Arvodesreglemente – ändring 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av arvodesreglemente i 
18 § som innebär att ordförande och vice ordföranden är berättigade till 
ersättning vid deltagande på protokollförda sammanträden för kommunala 
råd. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S) och 
Annelie Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Kenth Williamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Inför mandatperioden 2019-2022 överförs ansvaret för kommunala råd till 
kommunstyrelsen enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 106.  
Det införs även en 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen. I samband 
med detta beslut och som konsekvens av ny kommunallag är kommun-
styrelsens reglemente under omarbetning. 
 
Härmed föreslås en ändring i arvodesreglementet under 18 § 
Arbetsuppgifter för ordförande och vice ordföranden som innebär att 
medverkan i protokollfört sammanträde för kommunalt råd skall berättiga 
till ersättning enligt 3 § (förlorad arbetsinkomst) och 10 § (arvode för 
sammanträden) liksom ersättning för resor med egen bil, och att det gäller 
samtliga vice ordföranden. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag avslås. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att sitt eget förslag 
antas. 
 
 forts. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Gert Jonssons förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla Gert Jonssons förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 7 
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Reglemente för teknisk nämnd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för teknisk nämnd 
med följande tilläggstext i § 32: 
Om ordförande inte kan delta i ett helt sammanträde eller del av 
sammanträde ska av den Kf utsedda vice mötesordföranden leda 
sammanträdet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar 
och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, 
styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig 
myndighets beslut. Reglementet reglerar tekniska nämndens ansvar och 
beslutanderätt. Syftet med tekniska nämndens reglemente är att komplettera 
de bestämmelser som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs 
för tekniska nämndens sammanträden och handläggning av ärenden. 
Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan tekniska nämnden och 
övriga nämnder. 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om tekniska nämndens reglemente. 
Tekniska nämndens beslutar om tekniska nämndens delegationsordning, 
vilket är en vidaredelegation av tekniska nämndens beslut till 
beredningsutskott samt till olika funktioner som exempelvis 
förvaltningschef.  
 
Enligt SKLs rekommendation 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen bör i så stor 
utsträckning som möjligt följa SKLs uppdaterade rekommendation från 
2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större 
möjlighet till insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och 
samverkansaktörer. 
 
Förändringar gentemot gällande reglemente är, förutom formerna: 
Tekniska utskottets ansvar övergår till teknisk nämnd enligt beslut KF 2018-
06-25 § 106 
Driftsdelen av fastighetsfrågor övergår till en teknisk nämnd enligt beslut 
KF 2018-06-25 § 106 
Nya ekonomiska riktlinjer enligt beslut KF 2018-06-25 § 109 
Arvodesreglemente KF 2018-06-25 § 106  
 forts. 
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Kapitlet som är gemensamt för samtliga nämnder har förtydligats med ex. 
hållbarhetsarbete, tvärsektoriellt arbete och ärendehantering. 
 
Beslutsunderlag  
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
Tekniska nämndens reglemente 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till upprättat förslag till 
reglemente för tekniska nämnden med följande tilläggstext i § 32: 
Om ordförande inte kan delta i ett helt sammanträde eller del av 
sammanträde ska av den Kf utsedda vice mötesordföranden leda 
sammanträdet. 
 
Jerry Karlsson (L) föreslår bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Tillfällig delegationsordning för 
Arbetsmarknadsenheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslagen tillfällig delegationsordning för 
Arbetsmarknadsenheten, AME. 
 
Delegationsordningen träder i kraft när arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 068 startar. 
 
För AME kvarstår de delegeringar som anges i kommunstyrelsens 
delegationsordning 2015-09-09 § 147, med undantag av 2a stycket under 
rubriken ”Delegatens rätt att hänskjuta ärende till styrelsen” som för AMEs 
del utgår.  
 
I och med ikraftträdandet upphävs delegationsbesluten; KSAu 2017/260 § 
222, 2017/179 § 147 och 148 samt KS 2012/248 § 193 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stig-Göran Hultsbo (MP) i handläggningen av 
detta ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslöt 2018-04-23, § 068 att: 
1. Kommunstyrelsen blir beslutande nämnd och arbetsmarknadsenheten 
svarar för verksamheten och uppgifterna inom följande områden: 
• Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd  
• Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken  
• Skuld- och budgetrådgivning  
• Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för grupperna som 
berörs av möjligheten till hyresgarantier.  
2. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 
delegationsordningen får göras till följd  av detta.  
3. Kommunfullmäktige godkänner att nödvändiga förändringar i 
socialnämnden och kommunstyrelsens reglemente får göras utifrån detta.  
4. Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området 
överflyttas till kommunstyrelsen.  
5. Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler.  
6. Finansiering till nödvändiga investeringar gällande omorganisationen får 
ianspråktas ur kommunstyrelsens förfogande, resterande del får tas av medel 
för arbetsmiljöåtgärder som redan finns budgeterade.  
 forts. 
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har AME gjort en översyn av 
de delegeringar som nu finns och vad som behöver kompletteras och 
förändras.  

Eftersom kommunledningskontoret för närvarande arbetar med en översyn 
och revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning är 
den föreslagna delegationsordningen endast tillfällig och förutsätts gälla 
fram till att kommunstyrelsen antar en ny heltäckande delegationsordning, 
där även AMEs nya organisation ingår. 

Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning (KS 2015-09-09 § 147) 
gäller fortsättningsvis för AME. Den föreslagna tillfälliga 
delegationsordningen är framtagen för att dels ersätta tidigare delegationer i 
olika beslut och dels för att fylla upp ett kommande tomrum när 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan ska verkställas.  

På en punkt är det dock nödvändigt att AME undantas från 
kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning. Under rubriken 
”Delegatens rätt att hänskjuta ärende till styrelsen” 2a stycket anges att en 
enskild delegat har rätt att hänskjuta beslutanderätten till styrelsen för 
avgörande när ärendet är komplicerat och/eller av principiell beskaffenhet. I 
vårt förslag anges en annan ordning där ärenden istället ska hänskjutas till 
överordnad chef i en ”trappstegsfunktion”. Skälet är att kommunstyrelsen 
inte ska hantera individärenden som kan avgöras av en – för delegaten – 
överordnad chef. Förslaget anger dock att kommundirektören eller 
ordföranden har möjlighet att lyfta enskilda ärenden till styrelsen om någon 
av dem anser att det behövs. 

Kommunstyrelsen och KSAu har vid flera tillfällen tagit beslut om olika 
delegationer för AMEs verksamhet; KSAu 2017/260 § 222, 2017/179 § 147 
och 148 samt KS 2012/248 § 193. Dessa delegationer har vägts in i förslaget 
och kan därför upphävas i och med att den nya tillfälliga träder i kraft. 

Beslutsunderlag  
Tillfällig delegationsordning för Arbetsmarknadsenheten 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 238 
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Taxor 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2019 års taxor. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avfallstaxa daterad 5 oktober 2018 
att gälla från 1 januari 2019. 

Reservation 
Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S) och 
Annelie Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Kenth Williamssons förslag. 

Protokollsanteckning 
Kenth Williamsson (S) får en anteckning till protokollet gällande avgifterna 
i kulturskolan enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. I bifogad 
handling ”Taxor och avgifter 2019” finns förslag till taxor och avgifter för 
2019. 

Kommunens avgifter och taxor bereds dels i respektive nämnd och dels 
inom ramen för kommunens budgetprocess. Förslag till beslut finns samlat i 
bilaga ”Taxor och avgifter 2019”. 

För 2019 kommer förslag till taxor kopplat till avfallsverksamheten från det 
nybildade kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). 
Bakgrunden är att Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo under 2017 
beslutade att bilda ett gemensamt kommunalförbund, SÅM.  
Kommunalförbundet tog över avfallsverksamheten i kommunerna den 1 
januari 2018. SÅM ansvarar i denna nyordning för förslag till beslut av 
avfallstaxor inför medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar. 
Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen 
gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det 
kommunala renhållningsansvaret. 
För att uppnå det nollresultat som är målet för verksamheten behöver 
avgifterna i taxan ökas med ungefär 5 % vilket föreslås i förslag till 
avfallstaxa för 2019. 

forts 
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Utöver ovanstående föreslås avgiften per kilo för containrar höjas till 
samma nivå som för övriga abonnemang. Höjningen innebär att ett hushåll 
med abonnemang 190 liters kärl, hämtning  var 14:e dag och en 
avfallsmängd på 7 kg/vecka  (genomsnittlig mängd avfall ifrån ett 
villahushåll enligt Avfall Sveriges rapport 2016:28) får en avgift på 1 937 
kr/år inklusive moms. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Taxor och avgifter år 2019 
Taxor och avgifter år 2019, SÅM 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till femklöverns förslag till 
taxor och avgifter år 2019. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget med undantag av avgifter 
för hemsjukvården. 
 
Kenth Williamsson vill ha en protokollsanteckning gällande avgifterna i 
kulturskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, femklöverns 
förslag och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller femklöverns förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till femklöverns förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster, att bifalla 
femklöverns förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 8 
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Marktaxa 2019, fastigheten Ljungdala 10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 250 kr/m² i taxa för fastigheten 
Ljungdala 10. 

Sammanfattning av ärendet  
Detaljplan för att möjliggöra för bostäder inom Ljungdala 10 ska antas av 
kommunstyrelsen 7 november, 2018. För att möjliggöra en försäljning av 
marken, behöver priset för marken fastställas. 

Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17, § 232 
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Central ekonomifunktion – uppdrag i SPB18-20 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av uppdraget i 
Strategisk plan och budget 2018-2020 avseende central ekonomifunktion. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra ny organisation innefattande en 
central ekonomienhet för kommunen under kommunstyrelsen och dess 
förvaltning, kommunledningskontoret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för budgetförslaget till 
kommunfullmäktige i november avseende 2019 omdisponera medel från 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden till kommunstyrelsen 
för berörda ekonomtjänster.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att när förutsättningar finns ge den centrala 
ekonomifunktionen ekonomiska förutsättningar att stödja nämnderna med 
ett kvalificerat ekonomstöd kopplat till bland annat bokslut, uppföljning och 
prognos samt ekonomistyrning inom såväl drift som investeringar och 
exploateringsverksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Strategisk plan och budget 2018-2020 beslutade kommunstyrelsen att 
utreda en centralisering av olika funktioner från nämnderna till 
kommunledningskontoret (KLK).  
 
Kommunen har idag ekonomer som är organiserade både under KS och i 
nämnderna. I bifogad utredning beskrivs ekonomienhetens uppgifter, en 
nulägebeskrivning sammanfattas, ekonomrollen och viktiga förhållningssätt 
(kravprofilen mm.), ekonomens arbetsuppgifter samt gränssnitt till 
administratör och chef, bemanning jämfört grannkommunerna, en 
komprimerad bild av önskat framtida arbetssätt samt identifierade för och 
nackdelar med central vs decentraliserad organisering av ekonomerna. 
Utredningen fokuserar framförallt på de delar inom ekonomiområdet som 
har koppling till arbetsuppgifter som berör ekonomrollen i nämnd. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-09 
Uppdrag – Central ekonomifunktion 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17, § 240 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2018-10-24 § 85 
Socialnämndens yttrande 2018-10-25 § 93 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S), Ulf Abrahamsson (C), Gert Jonsson (M), Christer 
Holmgren (M) och Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Kultur- och fritidsnämnden – Begäran om uttag ur fond 
2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar utifrån kultur- och fritidsnämndens skrivelse 
2018-09-12 (KFN 2018/082) §145 att bifalla uttag ur fond i syfte att 
finansiera en föreningsplattform 100 tkr, ett system för elevadministration 
kulturskolan 92 tkr, Bratteborgs Ryttarsällskap 134 tkr samt insatser Folkets 
Hus i Hok 74 tkr för ett samlat belopp om maximalt 400 tkr för innevarande 
år. Dessa uttag ingår också I kommunfullmäktiges ärende kopplat till 
delårsrapport per 31 augusti.  
 
Kommunfullmäktige beslutar därutöver att bifalla uttag ur kultur- och 
fritidsnämndens fond om ytterligare 509 tkr utöver 400 tkr för att återställa 
ekonomisk obalans på Vaggeryds IP och Movalla IP.  
 
Kommunfullmäktige avslår begäran kopplat till Hjortsjöns Camping och 
beslutar att den löpande driften och eventuella oklarheter kring finansiering 
av Hjortsjöns Camping hanteras inom ramen för kommunens årliga 
budgetprocess.  
 
Kommunfullmäktige betonar slutligen vikten av nämndens ansvar där 
balans ska upprätthållas mellan skattebetalarnas tilldelade medel och 
verksamhetens omfattning och ambitionsnivå. Det är mycket angeläget att 
verksamheten styrs och leds så att verksamheten ryms inom tilldelad 
ekonomisk ram. 
 
Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för eget förslag. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kenth Williamsson (S) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kultur och fritidsnämnden har under flera år uppvisat god budgetföljsamhet 
och i övrigt goda resultat inom ansvarsområdet. De tidigare upparbetade 
resultaten fås i viss grad och under vissa förutsättningar användas. (se 
riktlinjer och regler för ekonomistyrning). Merparten av begäran avser 
 
 forts. 
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insatser av engångskaraktär. Utifrån rådande prognos för kommunen som 
helhet föreslås bifall till begäran 2018. Det är emellertid viktigt att hitta en 
långsiktig finansiering av de delar inom Kultur och fritidsnämnden som 
avser löpa långsiktigt. Dialog kring idrottsplatserna och Hjortsjöns Camping 
är de verksamhetsområden som behöver säkerställas långsiktigt. I nuvarande 
budgetarbete för 2019 har Kultur och fritidsnämnden uppdraget att inom 
tilldelad ekonomisk ram budgetera dessa verksamheter. Nämnden har 
befogenhet att fördela kommunfullmäktiges tilldelade resurser på 
programområden. 
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-26 § 141 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17, § 241 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Inriktning lokalplan för BUN 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera fullmäktiges beslut 2016-05-30 
§050 punkt 1-8 med: 
 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 
 Åker ska vara F-3 skolor 
2.  Hoks skola ska vara en F-6 skola 
3.  Götafors renodlas till en utbyggd F-3 skola 
4.  Slättens förskola i Vaggeryd byggs ut med två avdelningar (ersättning 
 Götafors förskola) 
5.  En ny F-3 skola byggs centralt (Fridhem) 
6.  Hjortsjöskolan ska vara en 4-6 och 7–9 skola 
7.  Sörgårdsskolan ska vara en utbyggd F-6 skola 
 
Sammanfattning av ärendet  
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att inför kommunfullmäktige i 
november ta fram ett justerat inriktningsbeslut som överensstämmer med 
reviderad inriktning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-24, 
§ 83 att föreslå reviderad lokalplan enligt nedanstående 7 punkter. 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 

Åker ska vara F-3 skolor 
2. Hoks skola ska vara en F-6 skola 
3. Götafors renodlas till en utbyggd F-3 skola 
4. Slättens förskola byggs ut med två avdelningar (ersättning Götafors 

förskola) 
5. En ny F-3 skola byggs centralt (Fridhem) 
6. Hjortsjöskolan ska vara en 4-6 och 7–9 skola 
7. Sörgårdsskolan ska vara en utbyggd F-6 skola 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-24, § 83 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-30 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
Redaktionell ändring görs för Slättens förskola i Vaggeryd 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Framtagande av dagvattenstrategi 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upplägget och tidsplanen för arbetet med att ta 
fram en dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
År 2004 infördes vattendirektivet i Svensk lagstiftning genom bland annat 
vattenförvaltningsförordningen. Sverige är uppdelat i fem olika 
vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär att 
både län och kommuner kan tillhöra mer än ett vattendistrikt. Vaggeryds 
kommun tillhör två vattendistrikt, Södra Östersjön och Västerhavet.  
 
Vattenmyndigheterna i Sverige har tagit fram förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram för de olika vattendistrikten. Nuvarande förvaltningsplan 
och åtgärdsprogram gäller för 2016-2021. Eftersom förvaltningsplanen och 
åtgärdsprogrammen grundar sig på lagstiftning är åtgärderna inte frivilliga 
för kommunerna utan ska genomföras.  
 
Åtgärd 7 i Vattenförvaltningens åtgärdsprogram anger att ”Kommunerna 
ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas”.  
 
En VA-plan behöver beskriva hur planerade verksamheter, t ex VA-
utbyggnad, kan komma att påverka vattenförekomsternas status i 
kommunen. VA-planen ska även tydliggöra var miljökvalitetsnormerna för 
vatten riskerar att inte följas samt var det finns behov för åtgärder. VA-
planen ska dessutom fungera som underlag i samordningen av hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas i kommunal planläggning, t ex 
översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2016-04-25 § 36 en VA-policy. VA-policyn 
innehåller dels övergripande mål för VA-verksamheten och dels 
ställningstagande utifrån de behov som har påvisats hos VA-översikten. Ett 
ställningstagande som görs är under rubriken ”Allmän vatten- och 
avloppsförsörjning” där det står ”Utarbeta en ny dagvattenstrategi”.  
 
 
 forts. 
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Tekniska utskottet beslutade 2017-09-26 § 83 om en VA-plan för de 
allmänna VA-verksamhetsområdena, d v s Tekniska kontorets 
ansvarsområden. I VA-planen finns en plan för framtagande av 
dagvattenstrategi som baseras på de tre ställningstagandena från VA-
policyn, ”Genom förebyggande arbete ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar för att minimera effekterna av översvämningar”, 
”Minimera påverkan av dagvatten i recipienten” och ”Utarbeta en ny 
dagvattenstrategi”.   
 
I september 2018 formades en projektgrupp med tjänstemän för att ta fram 
en dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun. Dagvattenstrategin ska vara 
förvaltningsövergripande och miljöstrategen är projektledare. Övriga 
projektdeltagare är VA-chef, miljöinspektör, planarkitekter och 
samhällsutvecklare. Referensgrupp för dagvattenstrategin är kanslichef, 
teknisk chef och miljö- och byggchef. Ansvarig för dagvattenstrategin är 
Kommunstyrelsen.  
 
Projektgruppen föreslår att dagvattenstrategin delas in i två delar.  
 
Dagvattenstrategi Del 1 – Mål och strategier innehåller syfte, mål och 
strategier, ansvarsfördelning och styrning. Del 1 beslutas i 
kommunfullmäktige. Tidsplan för del 1 är att det ska finnas en version att 
skicka ut på remiss innan årsskiftet 2018/2019. Del 1 ska vara klar för beslut 
i första instans i mars/april.  
 
Dagvattenstrategi Del 2 – Handlingsplan blir ett arbetsdokument för 
genomförande av dagvattenfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen. Del 2 
ska även innehålla en kartläggning av nuläget för status på olika 
dagvattenförekomster och riktlinjer för framtida arbete. Del 2 beslutas i 
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden. 
Tidsplan för Del 2 är att arbetet påbörjas i januari 2019 och ska vara klart 
för beslut i första instans i juli 2019 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-24 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17, § 242 
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FASTR – Snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i och medfinansiera projektet FASTR – 
snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Energikontoret Norra Småland kommer att starta upp projektet FASTR- 
snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. FASTR har 
som mål, att både stad och landsbygd i Jönköpings län, har tillgång till en 
mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ 
där regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar 
näringslivets och framförallt små- och medelstora företags möjligheter att 
verka och utvecklas. Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att 
nå prioriteringen om en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt ambitionen att bli ett Plusenergilän 
till 2050. 
 
FASTR pågår under 2019-01-01 till 2021-12-31 och ägs av Energikontor 
Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län, i samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 
Projektet har förslag på 5 olika arbetspaket.  
Arbetspaket 1 ”Aktörsamverkan för utveckling och kunskap” handlar om att 
ta fram strategier och handlingsplaner för drivmedelsinfrastrukturen, starta 
upp ett upphandlingsnätverk för fossilfria fordon och tjänster samt etablera 
nya eller förstärka befintliga nätverk.  
 
Arbetspaket 2 ”Kollektivtrafik och förnybart” handlar om att etablera 
förnybara drivmedelsalternativ för Jönköpings länstrafik.  
 
Arbetspaket 3 ”Tanka förnybart och ladda i hela länet” handlar om at göra 
insatser för att öka antalet laddpunkter över hela Jönköpings län samt öka 
antalet tankställen för biogas, vätgas och HVO100.  
 
Arbetspaket 4 ”Logistik och tunga transporter” handlar om att främja 
tillgången på förnybara drivmedel till länets logistikområden.  
 
 forts. 
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Arbetspaket 5 ”Produktion av förnybara drivmedel och energilagring” 
handlar om att öka förutsättningarna för biobaserad produktion av förnybara 
drivmedel, skapa ett regionalt biogasnätverk och öka kunskapen för 
utbyggnaden av vätgasproduktion och energilagring av smarta elnät.  
 
Preliminärt är budgeten 19,8 miljoner kronor beroende på omfattningen av 
medfinansiering och intresse av att delta i projektets aktiviteter. 
Projektmedel söks från Europeiska regionala strukturfonden (ERUF) via 
Tillväxtverket. Övriga finansiärer är  Region Jönköpings 
läns, Scania och Klimatrådet. Deltagande kommuner erbjuds att 
medfinansiera projektet med 
kontanta medel och med den tid de medverkar i projektets arbetspaket.  
 
Vaggeryds kommun är en mellanstor kommun som föreslås en 
medfinansiering på 20 000 kr per år under 2019-2021. Vi ska även 
medverka med 20 timmar årligen i vardera 5 arbetspaket, d v s totalt 100 
arbetstimmar per år.   
 
I stora frågor som att ställa om till fossilfria fordon och att kunna etablera 
tankställen för till exempel biogas i vår kommun är vi beroende av ett 
samarbete med andra aktörer såsom Länsstyrelsen, Regionen och 
kommuner. Projekt som FASTR är nödvändiga för att vi på ett strategiskt 
sätt ska kunna komma framåt i dessa frågor. FASTR innefattar många olika 
delar vilket innebär att det är viktigt att olika personer med olika 
expertkompetens bidrar till att vi ska lyckas. Naturliga deltagare i FASTR är 
representanter från Vaggeryds energi, upphandlingsenheten och 
kanslienheten (miljöstrateg, kommunikatör, kanslichef) samt SÅM. En 
projektgrupp med deltagare från ovan nämnda enheter, bolag och förbund 
behöver startas upp där miljöstrategen kan ha en projektledande roll. 
Projektgruppen bör ses regelbundet för att uppdatera varandra i vad som 
händer inom respektive ansvars- och aktivitetsområde. Utöver det lägger 
representanterna olika mycket tid på anordnade aktiviteter, nätverk och 
liknande. 
 
Beslutsunderlag  
Beslutsunderlag för medfinansiering 2018-09-07 
Projektbeskrivning 2018-09-07 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 243 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag till förslaget att delta i och 
medfinansiera projektet FASTR. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Ulf Abrahamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Detaljplan för Ljungdala 10 och 14, Vaggeryds tätort 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet och de redaktionella 
ändringar den föreslår samt beslutar om att anta detaljplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplanen för fastigheten Ljungdala 10 vann laga kraft 1965-07-15 och 
medger bostadsändamål samt samlingslokal. För att anpassa detaljplanen till 
nya förhållanden och möjliggöra för försäljning måste en ändring av 
detaljplanen göras, eftersom hela fastigheten nu ska tillåta bostadsändamål. 
Utöver det legaliserar detaljplanen bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 
som i dagsläget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter 
samlingslokal. Detaljplanen upprättas genom utökat förfarande. 
 
Beslutsunderlag  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-27 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 245 
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Kommunala tillkännagivanden 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunala tillkännagivanden ska annonseras 
i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter samt nättidningen 
Skillingaryd.nu. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunala tillkännagivanden ska ske genom anslag på kommunens 
officiella anslagstavla på vaggeryd.se samt genom annonsering i ortspress. 
 
Kommunstyrelsen beslutade förra året att annonsering under 2018 ska ske i 
tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, nättidningen 
Skillingaryd.nu samt tidningen Framme. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 249 
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2019 ska göras i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo 
Nyheter, Finnveden.nu och på webbtidningen Skillingaryd.nu samt på 
kommunens webbplats, vaggeryd.se.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen före december månads 
utgång besluta om i vilka tidningar som kommunfullmäktiges 
sammanträden ska göras. Enligt beslut i kommunfullmäktige sked 
annonsering under 2018 i tidningarna Jönköping-Posten, Värnamo Nyheter, 
Finnveden.nu samt på webbtidningen Skillingaryd.nu och på Vaggeryds 
kommuns webbplats, vaggeryd.se.  
 
Inför 2018 hade kommunledningskontoret en dialog med 
kommunfullmäktiges ordförande om att ärendelistan inte behöver vara med 
i annonserna, utan enbart en hänvisning till kommunens webbplats. Detta är 
en kostnadsbesparande åtgärd eftersom annonsutrymmet minskar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 250 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att punkten 2 i beslutet 
utgår. 
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Val av ledamöter i styrelsen för Majken och Rolf 
Grenthes Stiftelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag, att utse följande nya ledamöter till styrelsen för Majken och  
Rolf Grenthes Stiftelse för åren 2019-2021: Berry Lilja Vaggeryd,  
Louise Skålberg Skillingaryd och Tomas Gustavsson Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Företrädare för familjen Grenthe har tidigare låtit meddela att det endast är 
kommunstyrelsen (KS) som kan fatta beslut om vilka ledamöter som skall 
ingå i stiftelsens styrelse. Frågan kan dock beredas av annan nämnd. Kultur 
och fritidsnämnden får därför i uppdrag av KS att föreslå tre personer som 
ledamöter i stiftelsens styrelse.  

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

Förvaltningen av stiftelsekapitalet sker genom Vaggeryds kommun.  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 § 157 att överlämna ärendet att 
lämna förslag på ledamöter till kultur- och fritidsnämnden, som har att 
föreslå en styrelse till kommunstyrelsen för de kommande tre åren. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2018-09-26, § 142 lämnat förslag på 
nya ledamöter till styrelsen för Majken och Rolf Grenthes Stiftelse för åren 
2019-2021. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 151 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 157 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-26, § 142 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 251 
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Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan 
(PKS) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny arbetsordning för 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) med ikraftträdande den 1 januari 
2019, med PKS önskemål om ändringar och förtydliganden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ge 
utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS 
sammanträde den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende ny arbetsordning 
för Primärkommunalt samverkansorgan, enligt PKS önskemål om ändringar 
och förtydliganden. 
 
PKS beslutade den 11 oktober att godkänna förslaget till ny arbetsordning 
för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) med ikraftträdande den  
1 januari 2019 samt rekommendera länets kommuner att anta förslaget. 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 255 
Region Jönköpings län, Missiv 2018-10-17 
Arbetsordning för Primärkommunal samverkansorgan (PKS) 
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Verksamhetsavtal avseende primärkommunal 
samordning och utveckling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt verksamhetsavtal avseende 
primärkommunal samordning och utveckling med ikraftträdande den  
1 januari 2019, med PKS önskemål om ändringar och förtydliganden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ge 
utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS 
sammanträde den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende nytt 
verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, 
enligt PKS önskemål om ändringar och förtydliganden. 
 
PKS beslutade den 11 oktober att godkänna förslaget till nytt 
verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling 
med ikraftträdande den 1 januari 2019 samt rekommendera länets 
kommuner att anta förslaget. 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 256 
Region Jönköpings län, Missiv 2018-10-17, Verksamhetsavtal avseende 
primärkommunal samordning och utveckling 
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling 
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Återrapportering av utredningsuppdrag Heltidsprojekt 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunledningskontorets 
återrapportering 2018-10-31. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vid kommunfullmäktiges möte 2015-06-29 avs ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda frågan angående heltidsanställningar. 
 
Ett politiskt beslut har tagits i kommunstyrelsen 2018-03-07 § 059 att starta 
upp ett projekt ”Heltid som norm”. 
 
En återrapportering av utredningsuppdraget finns nu upprättad av 
kommunledningskontoret daterad 2018-10-31 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, § 076 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, § 059 
Arbetsutskottets beslut 2018-10-17 § 257 
Kommunledningskontorets återrapportering 2018-10-31 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
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Motion – Korttidsboende på Talludden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 
2018-04-20 med förslag att kommunfullmäktige så snart som möjligt ger 
socialnämnden uppdraget och förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta 
korttidsboendet på Furugården till Talludden. 
 
Yttrande över motionen har begärts från socialnämnden, som i beslut 2018-
08-30 § 71 föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-04-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 
Remiss till socialnämnden 2018-05-07 
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 71 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-17 § 248 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Klas Gustavsson (-) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Klas Gustavssons förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Klas Gustavssons förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 9 
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Medborgarförslag – Muddra Lagan vid 
Strömbergsvägen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om muddring av Lagan genom 
Vaggeryds tätort i enlighet med tekniska utskottets förslag. 

Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har lämnats in 2018-05-24 med förslag att Lagan 
muddras vid Strömbergsvägen i Vaggeryd. 
 
Tekniska utskottet har i år påbörjat arbetet med utvecklingsprogram 
vattennära mötesplatser vilket omfattar ett stort arbete med att synliggöra 
och tillgänglighetsförbättra markområdena kring Lagan genom stora delar 
av kommunen. 
 
Programmet omfattar inte direkta åtgärder i Lagans vattenfåra, vilket kräver 
andra typer av utredningar och tillstånd. Tekniska kontoret beräknar att en 
utredning om muddring av Lagan med underlag för tillståndsprövning skulle 
kunna genomföras till en kostnad av omkring 400 tkr. Tekniska kontoret 
anser att en sådan utredning måste omfatta hela Lagans utbredning genom 
Vaggeryds tätort för att vara meningsfull. 
 
Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 
om muddring av Lagan genom Vaggeryds tätort. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-05-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28 § 078 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-18 § 96 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till medborgarförslaget och att medel 
begärs av budgetberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag. 
 
 forts.  
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till tekniska utskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 4 Nej-röst och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla tekniska utskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 10 
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Medborgarförslag – Hastighetsbegränsade åtgärder på 
Bondstorpsvägen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till tekniska 
utskottets svar. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har lämnats in 2018-04-09 med förslag om 
hastighetsbegränsande åtgärder på Bondstorpsvägen med hänvisning till 
tidigare insänt medborgarförslag 2017-01-04. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-09-18 § 95 att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget med hänvisning till följande svar: 
 
I samband med att nya detaljplaner håller på att tas fram för bostadsområden 
västerut ska ett förslag om att flytta ut tätortsgränsen också tas fram. Detta 
innebär att gränsen för 50 km/timme kommer läggas längre västerut.  
 
Trafiksäkerheten kommer allmänt att ses över i samband med kommande 
trafiksäkerhetsprogram. I trafiksäkerhetsprogrammet kommer skyltad 
hastighet, hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för oskyddade trafikanter 
m.m. hanteras med generella åtgärdsförslag där kommunen är väghållare. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-04-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 054 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-18 § 95 
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Medborgarförslag – Åtgärda problem med mopedtrafik 
i höga hastigheter mellan Hjortsjöns camping och 
Fenix 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, med hänvisning till den 
erfarenhet som finns med farthinder för gång- och cykeltrafik, (GCM-
trafik), i enlighet med tekniska utskottets förslag. 

 
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. 
 
Tekniska utskottets svar 
Trafikreglerna för moped klass II (25 km/h) är desamma som för cykel. 
Moped klass I är ett motorfordon (45 km/h) som ska framföras på bilväg. 
Alla fordonsförare har ett personligt ansvar att hålla tillräckliga 
säkerhetsmarginaler, och anpassa körningen efter trafiksituation och 
vägförhållande. Olovlig körning kan endast övervakas av polismyndigheten.  
 
Vaggeryds kommun har inga farthinder på gång- och cykelvägar generellt, 
undantagen är då gång- och cykelväg korsar annan körbana.  
 
Hastighetssänkning genom tvingande åtgärder innebär försämrad 
framkomlighet för cyklister och bör därför bara användas i undantagsfall. 
Hastighetssänkning för cyklister går emot dagens planering där 
attraktiviteten för cykling ska stärkas så att cykelandelen stiger.  
Tvingande åtgärder ger alltså en säkerhetshöjning på bekostnad av 
attraktivitet och framkomlighet. I gång-, cykel- och moped- handboken 
konstateras att fasta hinder, såsom grindar och gupp, inte ska finnas på det 
övergripande cykelnätet eller andra viktiga cykelbanor och att man i övrigt 
ska vara restriktiv med av framförallt trafiksäkerhetsskäl men också ur 
drifts- och underhållssynpunkt.  
 
 
 forts. 
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Hur gör andra väghållare 
Lunds kommun anger i sin gång- och cykelpolicy att farthinder för att sänka 
cyklisters hastighet ska användas restriktivt. Grindar ska sättas upp endast i 
undantagsfall, exempelvis på platser där sikten är dålig och inte kan 
förbättras. Grindar ska inte användas för att förhindra olovlig fordonstrafik. 
Kommunen har i sin planering och vid detaljutformning aktivt utgått från 
dessa principer. 
Stockholms stad anlägger inga farthinder på cykelbanor därför att det anses 
vara farligt för cyklisterna. På vissa ställen har målats bullerremsor i 
cykelbanorna men fartgupp och liknande utsätter cyklisterna för risker och 
används därför inte.  
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-05 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 100 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 113 
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Medborgarförslag – Placera soptunna för 
hundbajspåsar vid parkeringen Hjortsjöns camping 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-05 med förslag att det placeras 
en soptunna för hundbajspåsar vid parkeringen vid Hjortsjöns camping. 
 
Tekniska utskottets svar 
Utifrån lagstiftningen om nedskräpning (miljöbalken 1998:808) är det 
förbjudet att skräpa ned på allmän plats, och en polisanmälan bör göras om 
så sker. Att var och en tar hand om sitt egna avfall gör att avfallet kan 
sorteras och hanteras på ett effektivare och miljövänligt sätt. 
 
Tekniska kontoret tar, främst utifrån hygieniska och trivselmässiga skäl, 
hand om nedskräpning i tätorternas centrala delar. Utplacerade soptunnor är 
främst till för kommunens besökare som har sämre möjligheter att själva ta 
hand om skräpet genom att ta med det hem. 
 
Tekniska kontoret gör kontinuerligt uppföljningar kring var de allmänna 
soptunnorna ska placeras för att ha bäst effekt. Vi bedömer idag att vi inte 
har resurser att utöka med fler soptunnor, men kommer att se över 
placeringen av befintliga soptunnor. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-10-16 § 112 att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-05 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 098 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 112 
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Medborgarförslag – 40 som bashastighet i 
villaområden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget i enlighet med tekniska 
utskottets förslag, med hänvisning till tidigare beslut. Ett trafiksäkerhets-
program håller på att tas fram där en hastighetsöversyn föreslås som en 
åtgärd. 
 
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).  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att bibehålla bashastighet  
50 km/timme inom tätbebyggt område i Vaggeryds kommun efter en 
hastighetsöversyn. 
 
Tekniska utskottet håller på att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram där en 
hastighetsöversyn föreslås som en åtgärd. Trafiksäkerhetsprogrammet 
kommer att skickas på remiss till och med den 19 december 2018. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-10-16 § 114 att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till tidigare beslut och 
att ett trafiksäkerhetsprogram håller på att tas fram där en hastighetsöversyn 
föreslås som en åtgärd. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 101 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 114 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 §28 om hastighetsöversynen 
Tekniska utskottets beslut om att skicka ett förslag på 
trafiksäkerhetsprogram på remiss 2018-10-16 §110 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Åberg (S) föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag och Kenneth Åbergs förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till tekniska utskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenneth Åbergs förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röst, att bifalla 
tekniska utskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 11 
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Medborgarförslag – Gallring av skogsparti mellan 
Alshultsområdet och Storgatan i Skillingaryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 

Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-06-12 med förslag om gallring av 
skogsparti mellan Alshultsområdet och Storgatan i Skillingaryd. 
 
Tekniska utskottet anser, efter besök på plats, att skogen mellan Alshults-
området och Storgatan i Skillingaryd fyller en viktig funktion bland annat 
som avskärmande effekt mot industriområdet på andra sidan Storgatan. 
 
Det pågår ett arbete inom Vaggeryds kommun att ta fram skötselplan med 
utgångspunkt i kommande grönplan för ökad attraktion för boende och 
friluftsliv i kommunen. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-10-16, § 115 att medborgar-
förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-06-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 102 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 115 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag och Ulf Abrahamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag. 
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Medborgarförslag – Inför farthinder eller fartkontroll på 
centrala delar av Storgatan i Skillingaryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, med hänvisning till att 
Storgatan avses byggas om inom projektet centrumutveckling för en lugnare 
trafikmiljö, i enlighet med tekniska utskottets förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att införa 
farthinder eller fartkontroll på centrala delar av Storgatan i Skillingaryd. 
 
Tekniska utskottets svar 
Det pågår en process om utformningen av Storgatan i Skillingaryd inom 
projektet centrumutveckling. Den aktuella sträckan som diskuteras på 
Storgatan är mellan Artellerigatan och Sturegatan. Målet är att bygga om 
gatan för att uppnå mer centrumkänsla och en lugnare trafikmiljö. En första 
ombyggnadsetapp är planerad att ske under 2019. 
 
Hastighetsöverträdelser kan endast övervakas av polismyndigheten. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-10-16, § 116 att 
medborgarförslaget avslås, med hänvisning till att Storgatan avses byggas 
om inom projektet centrumutveckling för en lugnare trafikmiljö. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-03 § 121 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 116 
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Medborgarförslag – Placera en eller flera soptunnor i 
Missionsparken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget i enighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-09-11 med förslag att en eller flera 
soptunnor placeras i Missionsparken, Vaggeryd. 
 
Tekniska utskottets svar 
Utifrån lagstiftningen om nedskräpning (miljöbalken 1998:808) är det 
förbjudet att skräpa ned på allmän plats, och en polisanmälan bör göras om 
så sker. Att var och en tar hand om sitt egna avfall gör att avfallet kan 
sorteras och hanteras på ett effektivare och miljövänligt sätt. 
 
Tekniska kontoret tar, främst utifrån hygieniska och trivselmässiga skäl, 
hand om nedskräpning i tätorternas centrala delar. Utplacerade soptunnor är 
främst till för kommunens besökare som har sämre möjligheter att själva ta 
hand om skräpet genom att ta med det hem. 
 
Tekniska kontoret gör kontinuerligt uppföljningar kring var de allmänna 
soptunnorna ska placeras för att ha bäst effekt. Vi bedömer idag att vi inte 
har resurser att utöka med fler soptunnor, men kommer att se över 
placeringen av befintliga soptunnor. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-10-16, § 117 att medborgar-
förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-09-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 131 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 117 
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Medborgarförslag – Inför tomgångsförbud där 
tomgångskörning är tillåten i max tre minuter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, med hänvisning till att 
kommunen har förbud mot tomgångskörning, i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att införa 
tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten i max tre minuter. 
 
Tekniska utskottets svar 
Vaggeryds kommun har förbud mot tomgångskörning som framgår i Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds 
kommun: 
  
”Tomgångskörning 4 §  
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i 
högst 1 minut.  Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t. ex. i trafikkö, 2. om 
motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets  
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan 
som avser uppvärmning.  
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller fordon som stannats vid 
järnvägsövergång 
 
Tekniska kontoret beklagar om medborgaren fått felaktiga uppgifter 
gällande tomgångsförbud i kommunen. Normalt är det miljö- och 
byggnämnden som handlägger ärenden kring de lokala föreskrifterna för att 
skydda människors hälsa och miljö. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-10-16, § 118 att medborgar-
förslaget avslås, med hänvisning till att kommunen har förbud mot 
tomgångskörning. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-03 § 120 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-10-16 § 118 
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VA-verksamhetsområde norr om travbanan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa allmänt VA-
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för travbaneområdet enligt 
karta med följande fastigheter: Del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 
2:6. 

 
 forts. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 § 265 2018/259 64 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunen har i vissa fall skyldighet att ordna vatten och avlopp och 
ska därför fastställa VA-verksamhetsområden. I Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster framkommer följande: 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 
 
Kommunfullmäktige fastställde VA-verksamhetsområde för Vaggeryd 
2008-11-24. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området norr om 
travbanan pågår. Samma område föreslås bli VA-verksamhetsområde för att 
kunna planera hur VA-ledningar ska byggas ut. Inom området ingår 
ändamålen vatten och spillvatten, inte dagvatten. 
 
Beslutsunderlag  
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-09-26 § 88 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 
 

§ 266 2018/005 65 
 
 
 
 

Justering    Exp:  Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 

Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Situationen i Skillingaryd centrum 
Kommundirektör Annika Hedvall informerar om situationen i 
Skillingaryd centrum med oro och upplevd otrygghet, samt om de 
åtgärder som vidtas. 

2. Planerat medborgarcafé i Klevshult, 28 november kl. 18:00 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 
 förbundsstyrelsen 2018-09-20 
2. Skolinspektionen, beslut 2018-09-27, Avslå ansökan om godkännande 
 av Academy of X and Business Education Jönköping AB som 
 huvudman för gymnasieskola avseende nationella restaurang- och 
 livsmedelsprogrammet med inriktningen informations- och 
 medieteknik vid Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings 
 kommun 
3. Skolinspektionen, beslut 2018-09-28, Godkänna ansökan om 
 godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business 
 School Jönköping i Jönköpings kommun 
4. Skolinspektionen, beslut 2018-09-28, Godkänna ansökan om 
 godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
 Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun 
5. Skolinspektionen, beslut 2018-09-27, Avslå ansökan om  
 godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Drottning Blankas 
 Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings kommun 
6. Delårsrapport per 2018-06-30 avseende Mediacenter Jönköpings län 
7. Länsstyrelsen Östergötland, protokoll 2018-10-02, Inspektion enligt  
 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i 
 Vaggeryds kommun 
8. Tekniska utskottets beslut 2018-09-18, §81, §82, §83, §84, §85, 
 Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på Järnvägsgatan i 
 Vaggeryd 
9. Tekniska utskottets beslut 2018-09-18, §86, Fastställande av lokal 
 trafikföreskrift om parkering på Artillerigatan i Skillingaryd 
10. Tekniska utskottets beslut 2018-09-18, §87, Fastställande av lokal 
 trafikföreskrift om parkering på Stationsgatan i Skillingaryd 
11. Tekniska utskottets beslut 2018-09-18, §88, Fastställande av lokal 
 trafikföreskrift om parkering på Centralplan i Skillingaryd 
12. Tekniska utskottets beslut 2018-10-16, §102, §103, Lokal 
 trafikföreskrift om parkering på Ödestuguvägen i Vaggeryd 
13. Tekniska utskottets beslut 2018-10-16, §104, Lokal trafikföreskrift om 
 parkering på Odengatan i Vaggeryd 
 forts. 
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14. Tekniska utskottets beslut 2018-10-16, §105, §106, §107, Lokal 
 trafikföreskrift om parkering på Stationsgatan i Vaggeryd 
15. Tekniska utskottets beslut 2018-10-16, §108, Lokal trafikföreskrift om 
 parkering på Linnégatan i Vaggeryd 
16. Tekniska utskottets beslut 2018-10-16, §109, Lokal trafikföreskrift om 
 parkering på Missionsgatan i Skillingaryd 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1.  Försäljning av Klockaren 6-11, kommunstyrelsens presidium,  
 beslut 2018-10-11, dnr KS 2018/231 
2. Nyttjanderättsavtal för 7 blivande fastigheter av del av fastigheten 
 Stödstorp 2:1, samhällsutvecklare kommunledningskontoret,  
 beslut 2018-10-08, dnr KS 2018/231 
3.  Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-10-01,  
 dnr TU 2018/004 
4.  Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-09-11, dnr TU 2018/008 
5.  TA-plan, tekniska kontoret, beslut 2018-09-11, 2018-09-17,  
 dnr TU 2018/008 
6.  Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2018-09-04,  
 dnr TU 2018/009 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-30 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-10-17 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-10-16 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
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Övriga frågor 
 
Sörängen Bondstorp 
Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan om Sörängen Bondstorp. Berörda parter 
bör träffas för dialog. 
 
Sörgården 1:50 
Kenneth Åberg (S) lyfter frågan om tätortsnära mark som bjuds ut till 
försäljning.  

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta kontakt för ett eventuellt köp. 
 
BGR – Återrapportering av verksamheten 
Kristin Stark (MP) lyfter frågan om BGR och återrapportering av 
verksamheten. 
 
Återvinningsstationerna 
Annelie Borgström (S) lyfter frågan om återvinningsstationerna. 
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Fasadval, Gästgivaren (Mejeriet) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ursprungligt fasadval står fast. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Alternativ till fasadval för Gästgivaren (Mejeriet) har diskuterats. 
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