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Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-01-29 
 

Ledamöter 
 Ärende §11 Ärende §13 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

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

Kenth Williamsson (S) 1  1  1      

Tuula Ingner (S) 1  1  1      

Malin Claesson (S) Frånvarande    1      

Atcha Adinda (L) 1 1   1      

Ewa Magnusson (L) 1 1   1      

Sofia Isaksson (KD) 1 1   1      

Jenny Larsen (KD) 1 1   1      

Allan Ragnarsson (M) 1 1   1      

Kenneth Åberg (S) 1  1  1      

Roger Ödebrink (S) Frånvarande    1      

Anna Karin Slunge (S) 1  1  1      

Tommy Ottosson (S) 1  1  1      

Ulf Abrahamsson (C) 1 1   1      

P O Toftgård (C) 1 1   1      

Viktoria Önneby (KD) 1 1   1      

Kurt Enell (KD) 1 1   1      

Gert Jonsson (M) 1 1   1      

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1 1   1      

Annelie Borgström (S) 1  1  1      

Christina Karlsson (S) 1  1  1      

Eva Lundqvist (S) 1  1  1      

Jan Gustavsson (S) 1  1  1      

Carina Ödebrink (S) Frånvarande    1      

Pelle Philip (C) 1 1   1      

Göran Lemke (C) 1 1   1      



      

 Ärende §11 Ärende §13 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

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

Stig-Göran Hultsbo (MP) Frånvarande          

Mats Oskarsson (M) 1 1   1      

Gunilla Otterberg (M) 1 1   1      

Peter Sjöberg (M) 1 1   1      

Lennart Karlsson (-) 1  1   1     

Klas Gustavsson (-) 1  1   1     

Martin Damberg (V) 1  1  1      

Jan-Olof Svedberg (SD) 1    1      

Lars-Olof Hindersson (SD) Frånvarande          

Jan Sjögren (SD) 1    1      

Niklas Oskarsson (SD) 1    1      

Robert Alkemark (S) 1  1  1      

Maritha Bengtsson (KD) 1    1      

Christer Holmgren (M) 1    1      
 



      

Ersättare 
 §011 §013 Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 
   

Omröstning 2 
 

Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Magnus Johansson (M)           

Werner Andersson (M)           

Lars Seger (M) 1  Ej. 

tig.ers 
       

Linnea Graab (M)           

Roger Andersson (C)           

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)           

Lars Ljungqvist (KD)           

Johnny Wackt (KD) 1  Ej. 
tig.ers 

       

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Ulrika Åberg Juul (S)           

Magnus Dauhn (S) 1  1        

Anita Chestersson (S) 1  1        

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)           

Thomas Strand (S) 1  1        

Seth Andersson (S) 1  Ej. 

tig.ers 

       

Elizabeth Orellana (V) 1  Ej. 

tjg.ers 
       

Siv Bertilsson (V)           

Kristin Stark (MP) 1    1      

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (SD)           

Johan Oskarsson (SD) 1    1      

           

SUMMA 41 24 17  39 2     

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 001  2 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kungörelse och dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning samt 
godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning med 
tillkännagivande av direktsändning ansvar enligt yttrande frihetsgrundlagen. 
 
_______ 
 
Före sammanträdet är det en andaktsstund av Mattias Östenälv, Pastort i 
pingstkyrkan, Skillingaryd. 
 
 
Ärenden som inkommer  
Motion- Angående ändring av namn Götarps hagar till Nestors 
Motion- Gällande kanotled genom Waggeryd 
Motion- Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning 
 
Ärenden som utgår 
9- Medborgarförslag- Förändring av parkeringsrutor mm på järnvägsgatan i    
Vaggeryd 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 002  3 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av justeringspersoner  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar utse Allan Ragnarsson (M) och  
Jan Gustavsson (S) till justeringspersoner för dagens protokoll. Justeringen 
äger rum torsdagen den 1 februari klockan 17.00 i Skillingehus. 
  
Sammanfattning av ärendet  
Allan Ragnarsson (M) och Jan Gustavsson (S) föreslås justera dagens 
protokoll. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 003 2017/316 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare Vaggeryd 
även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Adinda Atcha (L) och Ewa Magnusson (L) har 
lämnat in en motion daterad 2017-11-29 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till kommunägda 
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare Vaggeryd även ett visst antal i 
Klevshult, Byarum och Hok.  
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-11-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 004 2018/019 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion - Tillstånd för el cyklar på kommunal mark 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Jan Sjögren (SD) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-15 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd för el 
cyklar på kommunalmark. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-15 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 §005 2017/321 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag - Detaljplan för begränsad 
byggnation på kommunens mark från Artillerigatan 
och söderut till infarten till Skillingaryds läger 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-09 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar om Detaljplan för begränsad byggnation på 
kommunens mark från Artillerigatan och söderut till infarten till 
Skillingaryds läger. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-09 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 §006 2017/331 7 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Utred möjlighet till 
semesterväxling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att Utred möjlighet till semesterväxling 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-28 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 007 2018/018 8 
 
 

 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Övergångsställe på Storgatan i 
Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-01-15 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar om Övergångsställe på Storgatan i Vaggeryd. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-01-15 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 2018-01-29 § 008 2018/038 9 

Kommunfullmäktige 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Angående ändring av namn Götarps hagar till 
Nestors 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (- ) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn 
Götarps hagar till Nestors. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-29 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 2018-01-29 § 009 2018/039 10 

Kommunfullmäktige 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion –Gällande kanotled genom Waggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (- ) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Waggeryd. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-29 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 2018-01-29 § 010 2018/040 11 

Kommunfullmäktige 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion –Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- 
och fritidsutrustning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Ewa Magnusson ( L) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-29 med förslag att underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och 
fritidsutrustning 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-29 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 011 2016/236 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i 
Skillingaryd och Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktige Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget enligt 
kommunstyrelsens förslag 
 
Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Lennart Karlsson (-) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för  
Kenth Williamssons (S)förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag om att anordna hundrastgård i Skillingaryd och 
Vaggeryd har inlämnats.  
 
Tekniska kontoret och arbetsmarknadsenheten har yttrat sig i ärendet. 
Tekniska kontoret har i yttrandet belyst kostnaderna och föreslår att 
förslaget ska avslås. 
 
Arbetsmarknadsenheten ser att ett uppdrag till ett socialt företag att stå för 
driften är i linje med såväl kommunens mål om att stödja och främja sociala 
företag som Tillväxtverkets rekommendationer att drifta samhällsservice 
som är svår att räkna hem på annat sätt.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att föreningslivet undersöker möjligheten 
att anordna hundrastgård med hjälp av exempelvis leaderstöd. Om en 
hundrastgård anordnas föreslås driften kunna lösas i form av bidrag i 
storleksordning med tekniska kontorets uppskattning om 75 tkr per år till ett 
socialt företag om intresse för uppdraget finns. Kommunledningskontoret 
föreslår att medborgarförslaget med detta är besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag daterat 2016-11-12 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04, § 033 
Arbetsmarknadsenhetens yttrande 2017-08-03 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 250 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §011 
 
 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 011 2016/236 13 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 
 
Gert Jonsson (M ), Per-Toftgård (C ) Mats Oskarsson (M) och  
Jenny Larsen(KD ) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 Lennart Karlsson ( -  ) Berry Lilja (S)  föreslår bifall till Kenth Williamsons 
förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Kenth Williamsons förslag och ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag antas.  
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Kenth Williamssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
Kommunfullmäktige beslutar, med24 Ja- röster mot 17 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 012 2017/204 14 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Medborgarförslag – Bondstorpsvägens framtida 
utseende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget enligt 
kommunstyrelsens förslag, utifrån de åtgärder som redan genomförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 28 augusti 2017 med förslag om 
Bondstorpsvägens framtida utseende med bland annat små häckpartier 
mellan vägbana och GC-väg. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås utifrån de åtgärder 
som redan genomförts. 
 
Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med utveckling av den kommunala 
trafikmiljön och olika trafikmiljöer kräver olika tekniska lösningar.  
 
Det finns flera anledningar till att Bondstorpsvägen byggts om under senaste 
året. Bland annat har Bondstorpsvägen förbi Götafors skola byggts om av 
trafiksäkerhetsskäl. Att gräsytorna mellan vägbanan och gång- och 
cykelbanan ersatts med grus beror främst på att det funnits 
översvämningsproblem på vägen. Problem som ger betydligt kortare 
hållbarhet på vägkroppen och därmed ökade kommunala kostnader på sikt. 
Ytan mellan vägbanan och GC-vägen fungerar nu som dike med 
dagvattenbrunnar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Skötseln av 
ytan har också kunnat effektiviseras i och med borttagandet av gräsytan. 
Lämpliga rosväxter och ginst har planterats för att ändå skapa en trevlig 
trafikmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-08-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 111 
Remiss till tekniska utskottet 2017-09-11 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28, § 115 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-01-10, §013 
 

                                                                                                             fort. 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 013 2017/175 16 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Förbifart Bondstorp 
 
Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen om att tillsätta en 
arbetsgrupp avslås. Gängse arbetssätt i denna typ av frågor är att föra dialog 
med ansvariga parter, i detta fall Region Jönköpings län och Trafikverket. 
 
Reservation 
Klas Gustavsson (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion  
2017-06-26 med förslag att Vaggeryds kommun tillsätter en arbetsgrupp 
som verkar för en förbifart Bondstorp gällande länsväg 654. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att förslaget i motionen om att tillsätta en 
arbetsgrupp avslås. Tekniska utskottet hänvisar till att gängse arbetssätt i 
denna typ av frågor är att föra dialog med ansvariga parter. I detta fall 
Region Jönköpings län och Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 087 
Remiss till tekniska utskottet 2017-08-01 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 99 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Klas Gustavsson (-)  förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 Berry Lilja (S )föreslår bifall till Klas Gustavssons förslag. 
 
Gert Jonsson (M), Per-Olof Toftgård (C ) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Kalas Gustavssons förslag och ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag antas.  
 
                                                                                                          forts.                                 
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Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Klas Gustavssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
Kommunfullmäktige beslutar, med 39 Ja- röster mot 2 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 014 2017/168 18 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Öka trafiksäkerheten vid avfarten till 
Badplatsvägen från norr 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen med avfart till Badplatsvägen. Förslag om lämplig trafiklösning 
kommer att tas fram i kommande trafiksäkerhetsprogram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L) har 
inlämnat en motion 2017-06-15 med förslag att en avfartsfil från norr 
anläggs vid Badplatsvägen för att öka trafiksäkerheten. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet. 
Tekniska utskottet föreslår att förslaget i motionen med avfart till 
Badplatsvägen avslås. Förslag om lämplig trafiklösning kommer att tas fram 
i kommande trafiksäkerhetsprogram. 
 
Tekniska kontoret arbetar just nu med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram 
för kommunen där man vill ha ett helhetsgrepp om trafiksäkerhetsfrågan. 
Avsikten med programmet är analysera trafiksäkerheten generellt och på de 
platser som är mindre trafiksäkra, samt att ge förslag till tekniska 
förbättringar för dessa platser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 084 
Remiss till tekniska utskottet 2017-08-01 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 98 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa Magnusson (L) och Per-Olof Toftgård ( C ) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet.  
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Motion – Utveckla kulturhelgen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige ser det som positivt om kulturhelgen kan 

utvecklas då det är ett uppskattat lokalt evenemang med många 
besökare. Kultur- och fritidsnämnden föreslås finansiera detta antingen 
inom befintlig ram eller genom begäran om ökat anslag från 
budgetberedningen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därför att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Christer Sandén (KD) har lämnat in en motion daterad 2017-02-27 med 
förslag att kommunen ska utveckla kulturhelgen genom att tillskjuta de 
medel som anslogs ur kommunstyrelsens medel för projektanslag för 
Smålands Kulturfestival. 
 
Yttrande har begärts av kultur- och fritidsnämnden och kommunlednings-
kontoret. 
 
Vaggeryds kommun deltog under flera år i Smålands Kulturfestival, där 
syftet var att lyfta fram näringsliv och kultur i samverkan med fokus på 
kommunens traditioner inom möbler och design. Festivalen bekostades med 
medel ur kommunstyrelsens anslag för projektmedel. Kulturfestivalen var 
uppskattad och visade på ett stort engagemang hos flera företag. 
 
Kommunledningskontoret tycker det är positivt om kulturhelgen kan 
utvecklas och eventuellt hållas årligen då det är ett uppskattat lokalt 
evenemang med många besökare, tankarna på att utveckla teaterfoajén 
tillsammans med biblioteket kan också bidra till nya möjligheter.  
 
Kommunledningskontoret anser dock inte att medel för detta kan överföras 
från kommunstyrelsen som motionen föreslår, utan anser att kultur- och 
fritidsnämnden ska finansiera detta antingen inom befintlig ram eller genom 
begäran om ökat anslag från budgetberedningen. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-02-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 026 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-28, § 68 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 251 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10,§017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S ) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Viktoria Önneby (KD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) deltar i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstatera att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Viktoria Önneby(KD) bifall till motionen. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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Motion – Personalförmåner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med 

motionens intentioner att kommunen undersöker och i lämpliga fall 
inför personalförmåner i syfte att stärka vår attraktivitet som 
arbetsgivare. 

 
2. Personalenheten får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga 

personalförmåner. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Malin Rehnstedt (MP) har inlämnat en motion daterad 
2017-06-16 med förslag att kommunen undersöker och i lämpliga fall inför 
personalförmåner i syfte att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 
 
Yttrande har begärts av kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Personalenheten lämnar följande svar. 
Attraktiv arbetsplats 
I dagens konkurrens om kompetensförsörjning till kommuner är löner och 
personalförmåner delar som kan vara positiv att kunna erbjuda medarbetare 
för att både behålla med också attrahera nya medarbetare. 
Mer avgörande är dock hur våra verksamheter är organiserade, gott 
ledarskap men även arbetsmiljön som är synnerligen viktig för att vi ska 
vara attraktiva som arbetsgivare.  
 
Förmåner i kommunal verksamhet 
Inom kommunalverksamhet finns kollektivavtal som ger förmåner utöver 
dagens lagstiftning. Här följer några exempel, 
Semester  
Bland annat har anställda inte något intjänande år för att få betald semester, 
antalet semesterdagar ligger i tre intervall utifrån ålder, -39 år 25 dagar/år,  
-49 år 31 dagar och 50 – 32 dagar. 
Föräldrapenningtillägg 
Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per 
kalenderdag och betalas för 180 kalenderdagar per födsel och som längst till 
dess barnet är 24 månader. 
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 Arbetstidsförkortningar 
Våra kollektivavtal reglerar arbetstider för olika grupper från 40 timmar till 
38,25 timmar, 36 timmar för natt. Det finns även lokala kollektivavtal på 37 
timmar och 34 timmar för natt (sjuksköterskor). 
Flexibel arbetstid 
Våra kollektivavtal ger även möjlighet att göra lokala avtal om flexibel 
arbetstid. I dag finns ett flertal avtal för olika verksamheter som 
administration, förskola, skolledare m fl. 
Det ger medarbetare en möjlighet att utifrån verksamhetensbehov kunna 
vara flexibla med sin arbetstid. 
 
Lokala förmåner 
Vaggeryds kommun har även lokala förmåner som; 
Friskvårdsbidrag – upp till 1000 kr per år 
Föreläsningar –en till två gång per år erbjuds föreläsningar inom olika 
ämnen.  
Studiebidrag för fritidsstudier – upp till 2000 kr per termin för litteratur och 
resor 
Tjänstledighet för barn -det ger medarbetare möjlighet att vara tjänstlediga 
utan lön i en sammanhängande period till barnet fyllt tre år. 
Förtjänsttecken – för medarbetare 25 år, politiker 20 år 
Gratis kaffe – gratis kaffe/te för våra medarbetare 
C-körkort – Deltidsbrandmän får bidrag för att ta C-körkort. 
Mobiltelefon – Medarbetare som har mobiltelefon i tjänsten kan använda 
den privat under förutsättning att ett prefix används för privata samtal och 
surf. Samtalen faktureras medarbetare enligt skattemyndighetens regelverk 
Frukt – förekommer på de flesta arbetsplatser under den mörka årstiden 
nov-mars. 
GYM- i kommunen utom sport- simhallen får användas fritt. 
Personalförening- Kommunen lämnar 75 000 kr per år i bidrag. Medlemmar 
(avgift 100 kr) får rabatter på olika aktiviteter, ett till två biobesök. 
 
 
 
 forts. 
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Förmåner med bruttolöneavdrag 
Det finns förmåner i andra kommuner som vi inte har såsom; 
Bruttolöneavdrag, för IVF-behandling, operation för korrektion av synfel, 
personalbil, cyklar mm 
Löneväxling – löneväxling för pension 
 
Förmåner med bruttolöneavdrag är förknippande med en omfattande 
administration för arbetsgivaren. Bruttolöneavdrag ger en minskad inkomst 
som påverkar den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande 
inkomsten. 
Flera arbetsgivare erbjuder till exempel cyklar (vanliga och el) som 
upphandlats, till sina medarbetare med bruttolöneavdrag under tre år med 
möjlighet att sedan lösa ut dem till ett restvärde. 
 
Från och med i höst är det möjligt att få ett statligt miljöbidrag för elcyklar 
upp till 10.000 kr med 2500 kr vilket motsvarar 25% av kostnaden. Det är 
möjligt att köpa cyklar på avbetalning hos cykelhandlare och då påverkas 
inte pension och sjukpenninggrundande inkomst. 
 
Attraktiva förmåner 
Vårt förslag är att upphandla en extern lösning för att kunna erbjuda våra 
medarbetare attraktiva förmåner.  
Det finns en extern lösning vi som kommun kan upphandla. Både offentliga 
arbetsgivare och privata företag använder lösningen i dag. I närområdet 
upphandlar Gislaveds kommun den aktuella lösningen. 
 
Det finns företag som erbjuder portallösningar med olika typer av förmåner, 
tjänster och rabatter som administreras av dem.  
Portallösningen har en koppling till lönesystemet där nettolöneavdrag kan 
administreras. Nettolöneavdrag påverkar inte allmän pension eller 
sjukpenninggrundande inkomst. 
I lösningen kan vi som kommun tydliggöra de avtalsmässiga förmånerna på 
individnivå, t ex hur mycket pengar son vi avsätter till tjänstepension, 
försäkringar, värdet av semesterdagar, föräldrapenningtillägg med mera. 
Kommunens friskvårdspengen hanteras genom att köp av olika aktiviteter 
kan göras via portalen. Det frigör den administration vi har i dag med 
hantering av ansökningar och kvitton. Företagen förhandlar rabatter på olika 
varor och tjänster, till exempel cyklar, matkassar, resor, rådgivning kring 
pension med mycket mera. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-06-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 086 
Remiss till personalenheten 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-26 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 256 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10,§018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag . 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Jämställda löner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun fortsättningsvis 

följer regelverket med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen 
och gör de åtgärder som kan behövas för att upprätthålla jämställda 
löner och att det vid behov tas fram en handlingsplanplan för att åtgärda 
eventuella löneskillnader. 

2. CEMR-deklarationen blir en aktiv del i hållbarhetsarbetet med Agenda 
2030. 

3. Motionen anses därmed bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har inlämnat en motion den  
5 juni 2017 med förslag att personalavdelningen får i uppdrag att utreda 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män och att en plan för jämställda löner 
tas fram. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kommunledningskontorets 
personalenhet. 
 
Motionen hänvisar till ett inslag på SVT angående lönegap mellan kvinnor 
och män i kommunal verksamhet. 
 
Uppgifterna kommer från Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna 
jämförelser kring jämställdhet. Öppna jämförelser Jämställdhet finns för 
första gången (2016) en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för 
ex, politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna. 
Rapporten ska ses som ytterligare ett stöd för att upptäcka osakliga 
skillnader på grund av könstillhörighet, sätta mål för jämställdhetsarbetet 
och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle och är ett utmärkt stöd i 
arbetet med CEMR-deklarationens områden. 
 
Rapporten omfattar 23 könsuppdelade nyckeltal inom politisk 
representation, arbetsvillkor och service till invånarna. De sex nyckeltalen 
för politik och arbetsliv är gemensamma för kommuner, landsting och 
regioner medan olika nyckeltal används för den service som levereras. Det 
ger totalt 18 nyckeltal för kommunerna. 
 forts. 
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Mätetalet, Lönegap mellan kvinnors och mäns medianlön i kommuner. 
Månadslön (uppräknad till heltids lön) inklusive rörliga tillägg och 
förmåner. Detta är ett intressant mätetal då hela lönen mäts. Det är dock ett 
mätetal som inte används tidigare i kommunen och för närvarande har vi 
inte någon egen mätningen utan kommer att behöva ta fram en ny rapport. 
Vaggeryd finns på plats 266 av 290, för mätetalet i jämförelse med andra 
kommuner 
 
Några mätetal för Vaggeryds kommun i samma rapport 
- politik, samlad ranking 247/290 
- utbildning, samlad ranking 236/290 
- äldreomsorg, samlad ranking 9/290 
I den samlade bedömningen av alla kriterier för landets kommuner återfinns 
Vaggeryds kommun på plats 281/290. 
 
CEMR-deklarationen 
Vaggeryds kommun skrev 2006 under CEMR-deklarationen, den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå. 

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i 
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskriminerings-
lagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal 
omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det 
politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 
I arbetet med deklarationen ska det tas fram en handlingsplan för 
kommunens arbete med CEMR-deklarationen. Den handlingsplanen har inte 
tagits fram ännu. 

Kommunens politiker och förvaltningschefer fick i maj 2014 en utbildning i 
jämställdhetsarbete av SKL. 
 
 
 forts. 
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Lönekartläggning  
Det finns ett lagkrav på att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar.  
I en lönekartläggning ska vi som arbetsgivare kartlägga och analysera:  

• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor  
som tillämpas hos arbetsgivaren  

• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete  
• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete 
• löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett 

arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är 
kvinnodominerat har lägre krav men högre lön. 

Analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbete ska mynna 
ut i en bedömning av om skillnaden har direkt eller indirekt samband med 
kön. Hela löneskillnaden ska kunna förklaras på ett sakligt sätt. Vid 
individuell lönesättning är det som regel nödvändigt att göra bedömningen 
på individnivå.  

Lönekartläggning ska numera genomföras varje år från 2017 mot tidigare 
vart annat år.  

Arbetet i kommunen kring lönekartläggning styrs av kommunens 
ledningsgrupp och involverar representanter för olika verksamheter vad 
gäller värdering av olika yrken samt insyn för fackliga organisationer. 
Vi har de senaste åren använt oss av diskrimineringsombudsmannens 
verktyg, Lönelots och med hjälp av extern konsult gjort arbetet.  

Även årets och tidigare lönekartläggningar visar att kommunen har 
jämställda löner utifrån kriterierna ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 5 juni 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 083 
Remiss till kommunledningskontorets personalenhet 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 259  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10,§018 
. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M), Martin Damberg (V), Jan-Olof 
Svedberg (KD) och Ulf Abrahamsson (C ) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag . 
 
                                                                                         fort. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Aktualitetsprövning Översiktsplan 2012 Vaggeryds 
kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Vaggeryds kommuns översiktsplan, antagen 2012, är aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara 
vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och 
bebyggelseutveckling.  

- En handlingsplan upprättas som ser över vilka delar av Översiktsplanen 
som ska ersättas. 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förutsättningar för 
en fördjupad översiktsplan/policy för område 7 skjutfältet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens 
aktualitet. Det är fullmäktige som fattar beslut om översiktsplanen. Eftersom 
Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs i oktober 2012 (Laga Kraft 2014) 
ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet under 
innevarande mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Underlag till aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 237 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §004 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) och Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Uppdaterade policydokument inom arbetsmiljöområdet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de uppdaterade 
policydokumenten; Arbetsmiljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy,  
Trafik- och resepolicy, Rökfri arbetstid och arbetsplats med följande 
justeringar: 
- Texten om arbetsrättsliga konsekvenser tas bort i samtliga 

policydokument.  

- I alkohol- och drogpolicyn, under rubriken ”Hantering drog- och 
alkoholärenden” ändras första punkten till följande: ”Misstänker du att  
en medarbetare är påverkad i arbete kontaktar du din chef och ditt 
skyddsombud som kontaktar personalenheten.” 

 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag på uppdaterade policydokument inom arbetsmiljöområdet har 
upprättas. 
 
Bakgrund 
Policydokument behöver med viss regelbundenhet uppdateras för att vara 
aktuell och i linje med lagstiftning och andra regelverk. 
 
Policydokument 
En policy är en avsiktsförklaring som vägleder vårt arbete att uppnå önskat 
resultat för att styra beslut och uppnå önskade mål.  
Policydokument inom arbetsmiljöområdet har sin grund inom 
arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets detaljreglering i 
författningssamlingar). 
 
Till policydokumenten finns praktiska riktlinjer för det arbete som ska 
bedrivas. Riktlinjerna uppdateras vid behov vid förändringar i t ex 
arbetsmetoder. 
 
 forts. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
För att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett arbete pågått 
under 2017 med digitalisering. Den sista delen i arbetet är systemet Sara 
som hanterar SAM. Det ger många fördelar att dokument, arbetsmaterial  
e t c finns samlat och ger en god överblick över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på olika nivåer i våra verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Uppdaterade policydokumenten:  
Arbetsmiljöpolicy 
Alkohol- och drogpolicy 
Trafik- och resepolicy 
Rökfri arbetstid och arbetsplats 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-06, § 261 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Borgström (S) och Kenneth Åberg  (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar upprättade riktlinjer för investeringars hantering 
och redovisning efter förtydligande under punkt 6.3 som innebär att 
kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar 
inom totalramen med 4 mnkr under 2018 samt att löpande återrapportera 
besluten till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Strategisk plan och budget 2018-2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för hantering av investeringars hantering och redovisning 
för Vaggeryds kommun. Riktlinjerna skall vara en vägledning i arbetet för 
såväl politik som tjänstemän som inom ramen för sitt ansvar kommer i 
kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är bland annat att skapa en 
enhetlig tillämpning av regler för investeringsredovisning och 
avskrivningstider. 
 
I bilaga ”Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning” tydliggörs 
de regler, anvisningar och rekommendationer som berör främst 
anläggningstillgångarna inventarier och fastigheter. Immateriella tillgångar 
berörs översiktligt medan övriga anläggningstillgångar såsom värdepapper, 
konst och bostadsrätter inte berörs eftersom de inte är föremål för 
avskrivning. Riktlinjerna är anpassade för Vaggeryds kommun och baserade 
på tillämplig lagstiftning och rekommendationer inom området. 
Ärendet har beretts genom bland annat dialog i budgetberedningen, 
kommunens ledningsgrupp samt i form av längre samtal med 
förvaltningschefer och enhetschefer i kommunen med formellt ansvar för 
större investeringsprojekt. Olika nyckelpersoner i kommunen som kommer i 
kontakt med investeringar på olika sätt har bidragit med synpunkter såväl 
skriftligt som muntligt vid dialog möten som samordnats av kommunens 
ekonomichef.  
 
Det åligger ekonomichef att ajourhålla dessa Riktlinjer för investeringars 
hantering och redovisning i kommunen och när behov uppstår uppdatera 
riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag  
Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 273 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §24 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Oskarsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att man förtydliga i Strategisk plan och budget 2018-2020 under punkt 6.3 att 
kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar 
inom totalramen med 4 mnkr under 2018 samt att löpande återrapportera 
besluten till kommunfullmäktige. 
 
Gert Jonsson (M) och Berry Lilja (S) yrkar bifall till Mats Oskarssons  
tilläggsförslag. 
 
Sven-Olof Svedberg (SD) föreslår ett tilläggsyrkande att de ärenden 
gällande ändring av liggande budget där kommunstyrelsen inte är eniga 
avgörs av kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns kommunstyrelsens förslag till beslut, samt 
två tilläggsförslag och ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag med tillägg av Mats 
Oskarssons tilläggsförslag. 
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Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och 
Skillingaryds Frisksportklubb, hemställan från kultur- 
och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Bifalla hemställan om totalt 345 000 kr, där 90 000 kr avser  

IOGT-NTO i Vaggeryd och 255 000 kr avser Skillingaryds FK i 
Skillingaryd, för upprustning av föreningarnas friluftsgårdar. 

2. Kostnaden finansieras av finansförvaltningen, id 1972. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Boverket beviljade 2017-05-23 IOGT-NTO i Vaggeryd 150 000 kr i bidrag 
för utbyggnad av entré/kapprum, ny tillgänglig toalett, ombyggnad av ramp 
samt akustikplattor i samlingssal på Bäckalyckan. I samma beslut beviljades 
Skillingaryds Frisksportklubb 425 000 kr för olika renoveringsarbeten på 
lokalerna vid Grönelund.  

Förutsättningarna för att föreningarna ska få tillgång till dessa medel är 
enligt Boverkets regelverk att kommunen anslår 30 % av det belopp  som 
Boverket godkänner som bidragsgrundande.  

Kultur och fritidsnämnden har i samband med att föreningarna lämnat in 
ansökningar till Boverket beslutat att vara villig att anslå de aktuella 30 % 
för att därmed möjliggöra ett statligt bidrag.  

Det bidrag som kommunen nu behöver skjuta till uppgår sammanlagt till 
345 000 kr. Eftersom Boverkets beslut blev känt först i juni 2017 kunde inte 
ärendet fångas inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess.  
 
Övervägande finansiering 
I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter, vilket i grunden handlar om att den årliga 
budgeten som kommunfullmäktige beslutar om skall upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Eftersom behoven i den kommunala 
verksamheten överträffar de ekonomiska ramar som genereras via uttaget av 
skatt och avgifter krävs en gemensamt beslutad process varje år som bereder 
helhetens sammantagna utmaningar inför det årligt återkommande 
budgetbeslutet i juni. Landets kommuner står inför en högre grad av 
osäkerhet och förhållandevis större utmaningar kommande år och därmed 
fler prioriteringar än vad man tidigare varit van vid.  
 forts. 
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För att göra rätt prioriteringar med stöd av en helhetsbild samlas huvuddelen 
av besluten kopplat till finansiering i den så kallade budgetprocessen. I 
denna gemensamt framtagna process bereds de utmaningar, idéer och behov 
som arbetats fram av förvaltningen till politiken. Att samla ihop de 
budgetrelaterade frågorna istället för att lyfta varje fråga som enskilt ärende 
är ett rationellt tillvägagångssätt utifrån den komplexitet och 
mångfasetterade verksamhet en kommun har att hantera. I vissa fall krävs 
genom tilläggsbudget i specifikt ärende en snabbare hantering och ett avsteg 
från den vedertagna modellen, men det ska undvikas. En 
tilläggsbudgetering, d.v.s. ett avsteg från processen är oftast kopplat till 
pågående investeringsprojekt, men kan i vissa undantagsfall också röra 
driftsbudgeten.  
 
Mot bakgrund av ovan samlade sätt att arbeta med budgetrelaterade frågor 
föreslås inte en tilläggsbudgetering till Kultur och fritidsnämndens driftsram 
utan att finansieringen hanteras av finansförvaltningen, id 1972. Denna 
finansiering innebär att del av det prognostiserade resultatet istället tas i 
anspråk för ändamålet under 2017.  
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-04, § 104 
Boverkets beslut 2017-05-23 Beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 
till respektive förening 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-07, § 269 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-01-10, §25 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-01-29 § 022 2018/016 36 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Förskolelokaler och tillagningskök – omdisponering av 
investeringsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att budgetera om id 9168 ”Ny förskola – 5 
avdelningar” från 35 mnkr för perioden 2017-2019 till 25 mnkr år 2018 
samt byta projektnamn till ”Ny förskola Vaggeryd  
6 avdelningar inklusive tillagningskök”. Kvarstående medel om 10 mnkr 
omdisponeras till id 9658 ”Bullerbyns förskola 6 avdelningar”.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgetera om id 
9178 ”Ny förskola – östra kommun 4 avdelningar” från 24 mnkr för 
perioden 2018-2019 till 15,5 mnkr år 2018 samt byta namn till ”Ny förskola 
Hok 4 avdelningar”. Kvarstående medel om 8,5 mnkr omdisponeras till nytt 
projekt ”Tillagningskök Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan”.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bullerbyns 
förskola rivs, och ny förskola med 6 avdelningar byggs på samma plats. 
Enheten byggs ihop med Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök 
för förskolan och skolan med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket 
förbereds för att vara tillagningskök. Tidigare beslut i investeringsprojekt 
”Bullerbyns förskola” om 5,5 mnkr tillförs ytterligare 13,5 mnkr. Total 
investeringsbudget 19 mnkr år 2018. Ökningen finansieras genom 
omdisponering från id 9178 ” Ny Förskola – östra kommunen”  med  
10 mnkr och resterande 3,5 mnkr omdisponeras från kvarstående medel  
id 9174 Hoks Skola.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nytt 
investeringsprojekt 2018 ”Tillagningskök Sörgårdsskolan och Bullerbyns 
förskola om 10 mnkr. Projektet finansieras dels med kvarstående medel  
om 8,5 mnkr från id 9178 ”Ny förskola – östra kommunen och dels med  
1,5 mnkr från kvarstående medel id 9174 Hoks Skola”.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera  
5 mnkr från id 9174 Hoks Skola till ovan beskrivna investeringsprojekt. 
Efter omdisponering återstår 6 mnkr i investeringsbudget ”Hoks Skola”. 
Projektet ska slutredovisas under 2018. 

forts. 
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Protokollsanteckning 
Jan- Olof Svedberg (SD) får en anteckning till protokollet enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2017 om Strategisk 
plan och budget för åren 2018-2020. I investeringsbudgeten beslutades om: 

- Ny förskola, 5 avd (35 mnkr) fördelat under perioden 2017-2019. 
- Ny förskola – östra kommunen 4 avd (24 mnkr) under perioden 2018-
2019. 
- Bullerbyns förskola, lokalanpassning (5,5 mnkr) under 2017. 
- Skolpaviljong Hok (11 mnkr) under 2017. 

Ny fastighetschef presenterade på uppdrag vid budgetberedningens möte 
den 4 december ett nytt förslag på lösning där ovan tidigare beslutade 
investeringsprojekt påverkas. Förslaget har tagits fram i samarbete med 
barn- och utbildningsförvaltningen och är en del i den översyn som görs 
inom barn och utbildning gällande deras verksamhetslokaler.  

Förslaget bygger på beräkningar, där konceptet är modulhus. Kvaliteten har 
utvecklats med en genomsnittlig avskrivningsperiod om 31 år i 
beräkningarna, som i övrigt är komponentuppdelade. Både den tekniska och 
ekonomiska livslängden har således förbättrats avsevärt jämfört bakåt i 
tiden. Konceptet innebär en snabbare och kostnadseffektivare byggprocess, 
där bland annat delar tillverkas och sätts ihop i fabrik. I förslaget finns fler 
avdelningar än tidigare. Förslaget kring Bullerbyns förskola i Skillingaryd 
och den nya förskolan i Vaggeryds centralort rymmer 6 avdelningar. 
Behovet är beslutat i BUN vid sammanträdet den 20 december.   

Fastighetschef har gjort bedömning att nuvarande byggnad ”Bullerbyns 
förskola” har stora renoveringsbehov de kommande åren och de medel om 
5,5 mnkr som finns avsatta i budget inte räcker, utan ytterligare medel 
behöver tillskjutas för att få en ändamålsenlig förskola.  

I presentationer och redovisningar kopplat till BUNs pågående 
lokalutredning har barn- och utbildningschef bland annat påvisat en viss 
ökning i efterfrågan av förskoleplatser dels beroende på att antalet barn i 
förskoleåldern förväntas öka jämfört tidigare planeringsförutsättningar och 
dels på grund av att beläggningsgraden fortsatt är hög. Kopplat till den 
framtida efterfrågan av förskoleplatser har också resonemang förts kring att 
ha en viss marginal i antalet platser i planeringen eftersom nya 
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flerbostadshus kommer byggas både i Skillingaryd och Vaggeryd 
centralorter de närmsta åren.  

Eftersom behov av nya verksamhetslokaler till följd av expansion eller 
högre effektivitet och ändamålsenlighet först ska beslutas i den nämnd som 
ansvarar för verksamheten lyftes de nya förslaget i barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträdet den 20 december. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att utifrån beslutad budgetram, nuvarande 
demografiutveckling, 2-avdelningskonceptet att ställa sig bakom förslaget 
från barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetsenheten: 

- att ny förskola i Vaggeryd utökas till 6 avdelningar 
- ny förskola i östra kommundelen byggs i Hok 
- ställer sig positiv till att Bullerbyns förskola rivs, och ny förskola med  
6 avdelningar byggs på samma plats. Enheten byggs ihop med 
Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök för förskolan och skolan 
med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket förbereds för att vara 
tillagningskök. 

I budgetberedningens ställningstagande vid mötet den 4 december 
betonades att utökningen till 6 avdelningar i ovan två projekt ska finansieras 
inom ramen för den förväntade befolkningsutvecklingen och kommunens 
resursfördelningsmodell. Parallellt med processen inom barn- och 
utbildningsnämnden fick fastighetschef och ekonomichef i uppdrag vid 
budgetberedningens möte den 5 december att ta fram kalkyler som visar på 
olika ekonomiska utfall i driften beroende på alternativa tillvägagångsätt. 
Dessa effekter finns i separata bilagor. Effekterna har också redovisats vid 
budgetberedningens möte den 9 januari.    

I bilaga 1 redovisas en sammanställd jämförelse mellan olika alternativ 
kopplat till Bullerbyns förskola.  

I bilaga 2 redovisas en Långbudgetkalkyl för alternativet med 6 avdelningar 
på Bullerbyns förskola 

I bilaga 3 redovisas en Långbudgetkalkyl för ny förskola i Vaggeryds 
centralort med 6 avdelningar.  

forts. 
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Sammanfattning av beräkningarna i bilagorna: 
Beräkningarna visar, som alltid vad gäller investeringar i byggnader att 
kapitalkostnaderna blir relativt det löpande underhållet den stora kostnaden i 
resultaträkningen. De löpande driftskostnaderna i form av uppvärmning, 
löpande underhåll, fastighetsskötsel etcetera blir lägre eftersom fastigheten 
är ny och energieffektivare medan kapitalkostnaderna blir högre eftersom 
det bokförda värdet ökar kraftigt jämfört en äldre byggnad som har ett lägre 
restvärde. Belastningen i kommunens resultaträkning av en högre 
kapitaltjänstkostnad utgör en kommunrisk och bärs inte av den nämnd som 
är hyresgäst i verksamhetslokalen eftersom kommunen tillämpar en exakt 
avräkning och exakt kompenserar för dessa effekter i driften gentemot den 
verksamhet som nyttjar eller bär investeringen. Det är viktigt att dels se 
dessa kapitalkostnader utifrån ett helhetsperspektiv och dels ta ansvar och 
finansiera eventuella ökade nettoeffekter för kommunen utifrån ett 
helhetsperspektiv. Som framgår i bilagorna ovan är effekten på den löpande 
driften (preliminär intern hyra BUN) cirka 370 tkr jämfört nuvarande nivå 
om 588 tkr. Kapitaltjänsten blir emellertid 945 tkr jämfört nuvarande 55 tkr. 
Nettoeffekten för BUN (intern hyran) är positiv, men för kommunen som 
helhet krävs en finansiering för den ökade kapitaltjänsten (allt annat lika). 
Effekter av bättre förutsättningar att planera bemanning etcetera är inte 
beaktade i effektivitet för BUN. Förslaget innebär också att BUN kommer 
lämna provisoriska förskolelokaler ex Petersborg (2 avd), Fenix (2 avd) 
etcetera. Budgeteffekter av dessa förflyttningar torde netto vara marginella, 
men kommer beaktas i budgetprocessen under våren 2018. Den samman-
lagda expansionen av nya förskoleavdelningar uppgår i förslaget till totalt  
3 stycken fördelat på 1 ytterligare avdelning i vardera Hok, Skillingaryd och 
Vaggeryd. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningens minnesanteckningar 2018-01-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-09 
(budgetberedningens förslag) 
Bilaga 1, sammanställning olika alternativ Bullerbyns förskola 
Bilaga 2, Långbudgetkalkyl Bullerbyns förskola 6 avdelningar 
Bilaga 3, Långbudgetkalkyl Förskola centralorten 6 avdelningar plus kök 
25 mnkr 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige2018-01-10, §36 

forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M), Lennart Karlsson (- )Jenny 
Larsen (KD) (M) , Atcha Adinda (L),  Ulf Abrahamsson (C) och Jan-Olof 
Svedberg (SD)  föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan-Olof Svedberg (SD) meddelar att han vill ha med en 
protokollsanteckning 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Val av ny ersättare i kommunfullmäktige och miljö- och 
byggnämnden för återstående del av mandatperioden 
2015-2018  
(fyllnadsval efter Magnus Johansson (M)) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Magnus Johansson (M) avsägelse

av uppdraget som ersättare i Miljö- och byggnämnden. 

2. Hos Länsstyrelsen begärs ny sammanräkning för val av ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Magnus Johansson

3. Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden enligt förslag från
moderaternas fullmäktigegrupp utses

Joakim Löfstedt Lövgren(M)
Kaveldunsgatan 8 A
567 33 Vaggeryd

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Johansson( M ) Femkampsvägen 6, 56830 Skillingaryd, har lämnat 
in en skrivelse daterad 12 december 2017 där han avsäger sig uppdraget 
som ersättare i miljö- och byggnämnden och kommunfullmäktige på grund 
av flytt. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Magnus Johansson (M) 2018-12-12 
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Martin Cronholm, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, MBN, elverket, 
Vaggeryds Energi AB, valda, klk, R-M, 
IT, diariet 

 

 
 

 

Val av ledamot i kommunfullmäktige, ny ersättare i 
elverks-styrelsen och ny ersättare i styrelsen för 
Vaggeryds Energi AB för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018 (fyllnadsval efter Kurt Enell 
(KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
1. Kommunfullmäktige godkänner Kurt Enell avsägelse av uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i elverksstyrelsen och ersättare 
i styrelsen för Vaggeryds Energi AB. 

2. Hos Länsstyrelsen begärs ny sammanräkning för val av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kurt Enell. 

3. Till ny ersättare i elverksstyrelsen enligt förslag från kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp utses: 

Sven-Olof Ljunggren(KD) 
Jönköpingsvägen63 
567 33 Vaggeryd 

4. Till ny ersättare i styrelsen för Vaggeryds Energi AB enligt förslag från 
kristdemokraternas fullmäktigegrupp utses: 

       Sven-Olof Ljunggren(KD) 
       Jönköpingsvägen 63 
       567 33 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kurt Enell ( KD), Malmbron. 56792 Vaggeryd, har inlämnat en skrivelse 
2018-01-17 där han avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i elverksstyrelsen och ersättare i styrelsen för 
Vaggeryds Energi AB. 
  
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kurt Enell 2018-01-17 
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Martin Cronholm, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, MBN, elverket, 
Vaggeryds Energi AB, valda, klk, R-M, 
IT, diariet 

 

 
 

 

Val av ny ersättare i elverks-styrelsen och ny ersättare 
i styrelsen för Vaggeryds Energi AB för återstående del 
av mandatperioden 2015-2018 (fyllnadsval efter Helena 
Elb (M )) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
1. Kommunfullmäktige godkänner Helena Elb avsägelse av uppdraget 

ersättare i elverksstyrelsen och ersättare i styrelsen för Vaggeryds 
Energi AB. 

2. Till ny ersättare i elverksstyrelsen enligt förslag från moderaternas 
fullmäktigegrupp utses: 

 
Bengt Staude (M) 
Önnemovägen 8  
56830 Skillingaryd 

3. Till ny ersättare i styrelsen för Vaggeryds Energi AB enligt förslag från 
moderaternas fullmäktigegrupp utses: 
 
Bengt Staude (M) 
Önnemovägen 8  
56830 Skillingaryd 

  
Sammanfattning av ärendet 
Helena Elb, Lindegatan7, 560 13 Hok, har inlämnat en skrivelse 2018-01-
29 där han avsäger sig uppdraget som ersättare i elverksstyrelsen och 
ersättare i styrelsen för Vaggeryds Energi AB. 
  
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Helena Elb 2018-01-29 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-11-27, Kommunens 
indelning i valdistrikt 

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-11-27, Landstingets 
indelning i valkretsar m.m. 

3. Förvaltningsrätten i Jönköping, DOM 2017-12-13, Laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (1991:900), KL, Kommunfullmäktiges beslut 
2016-11-28, § 134 att starta upp processen av Trygghets och Särskilt 
boende på Mejeritomten i Skillingaryd, Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

4. Länsstyrelsens beslut 2017-12-11 om att peter Sjöberg (M) utses som 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bengt Staude (M) och att 
Magnus Johansson (M) utses som ny ersättare 

5. Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10 § 010, Medborgarförslag – 
Öppen vägg för graffiti och gatukonst i Vaggeryds kommun 

6. Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10 § 012, Medborgarförslag – 
Friskvårdsplan för anställda 

7. Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10 § 014, Medborgarförslag – 
Förändring av parkeringsrutor mm på Järnvägsgatan i Vaggeryd 

8. Klas Gustavsson (V) skrivelse 2018-01-18, information om att han inte 
längre representerar Vänsterpartiet utan kommer att sitta resten av 
mandatperioden som partilös/oberoende. 
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