
Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:   

2018-02-14 1 (42) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen 
den 14 februari 2018, klockan 13:00-19:50
 

Beslutande Gert Jonsson (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Ulf Abrahamsson (C) 
Roger Ödebrink (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S) 
Thomas Axelsson (KD), tjg. ersättare för Maritha Bengtsson (KD) 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Souzan Ezari, kommunadministratör 
Torbjörn Åkerblad, kanslichef, §§030-041 
Jennie Säf, PA konsult ,§031 
 Madeleine Larsson, miljöstrateg, §§032-033 
Hanna Grönlund, planarkitekt,§§033-035 
Torbjörn Isaksson, fastighetschef, §044 
Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef,§044 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§045, 046 
Simon Hjälmarö, kommunikatör, § 045 
Jörgen Hansson, Ekonomichef, § 046 

Utses att justera Paragrafer 030-051 

Justeringens plats   
och tid 

Underskrifter 

Kommunledningskontoret, kommunkontoret, 

Skillingaryd tisdagen den20 februari 2018 kl. 16:00 
Sekreterare   

Souzan Ezari 

Ordförande 
Gert Jonsson 

Justerande 
Ulf Abrahamsson 



Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:    

2018-02-14 1 (42) 

Utdragsbestyrkande

 

ANSLAG / BEVIS 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Organ 
Sammanträdesdatum 2018-02-14 

Anslaget sätts upp 2018-02-21 

Paragrafer 031- 051 

Anslaget tas ner 2018-03-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Souzan Ezari 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 §030 3 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Ändring av sammanträdestider för kommunstyrelsen 7 juni och 

arbetsutskottet den 18 april 

Övriga frågor 
- Hok 
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Heltidsprojekt 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad redovisning och lämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.  
  
Sammanfattning av ärendet 
För att klara kompetensförsörjningen kommande år kommer det att krävas 
att fler arbetar heltid. Att fler arbetar heltid är en del av jämställdhetsarbetet 
eftersom majoriteten som jobbar deltid är kvinnor. Kommunals nya 
kollektivavtal innebär att alla kommuner har till uppgift att ta fram en 
handlingsplan för att införa heltid för medlemskollektivet.  
Även tidigare motion angående undersökning av möjligheten att införa 
heltid ligger till grund för planeringen av ett heltidsprojekt i kommunen. 
 
Kort analys av Vaggeryds kommun 
Vaggeryds kommun är kvinnodominerad med ca 85% kvinnor och 15% 
män. Kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid än män. Deltidsarbetande 
kvinnor finns främst inom vård- och omsorg samt inom förskola där tjänster 
annonseras på deltid. Inom verksamheter med dygnet runt verksamheter 
inom kommunen finns en vana av schemaläggning med inriktning på 
deltidstjänster. Inom skolans område är schemaläggningen uppbyggd på 
heltid men det finns möjlighet att söka tjänstledigt utöver lagstiftningen. 
Inom kommunens övriga verksamheter är det heltidsanställningar 
dominerande. 
 
Förslag till beslut 
Att genomföra ett heltidsprojekt under 3 år för att skapa de nödvändiga 
förändringar som behövs föra att kunna erbjuda heltidsanställningar inom 
områden där deltidsarbete är dominerande. En projektledare kommer att 
anställas för att stötta verksamheterna i att utveckla arbetsorganisationen. 
Heltid kan införas i organisationen på olika sätt och får olika konsekvenser. 
 
Inriktning 1 
Alla tjänster i kommunen omvandlas till heltidstjänster och nedsättning i 
tjänsten kan göras med lagstiftad tjänstledighet. Alla kommande tjänster är 
heltid. Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 

• En bättre kvalité för dem vi är till, en bättre regelbundenhet när det 
är färre individer som arbetar per dag.  
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• Bättre arbetsmiljö för personalen, en jämnare arbetsbelastning och 
möjlighet till återhämtning och utveckling av verksamheten. 
Mindre sjukskrivningar på grund av stress.  

• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 
kvinnor samma förutsättningar. 

• Attraktivare arbetsgivare, genom att ha en mer jämställd 
organisation.  

• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster tills den 
nya organisationen är implementerad.  

• En del av befintlig personal kan komma att säga upp sig för dem vill 
arbeta deltid. 

 
Inriktning 2 
Alla anställningar är heltid Redan anställda medarbetare men erbjuds 
heltidstjänster men ges möjlighet att söka tjänstledigt enligt önskemål. 
Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 

• En bättre kvalité för dem vi är till, en bättre regelbundenhet när det 
är färre individer som arbetar per dag.  

• Bättre arbetsmiljö för personalen, en jämnare arbetsbelastning och 
möjlighet till återhämtning och utveckling av verksamheten. 
Mindre sjukskrivningar på grund av stress.  

• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 
kvinnor samma förutsättningar. 

• Attraktivare arbetsgivare, genom att ha en mer jämställd 
organisation.  

• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster tills den 
nya organisationen är implementerad.  

 
Inriktning 3 
Alla erbjuds att en gång per år begära önskad sysselsättningsgrad. 
Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 

• Liten skillnad från hur vi arbetar idag, inga/små förändringar i 
organisationen 

• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 
kvinnor samma förutsättningar. 

• Attraktivare arbetsgivare, genom att erbjuda heltid.  
• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster. 
•  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 § 031 2018/048 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Att inte få möjlighet att arbeta heltid är en viktig jämställdhetsfråga vad 
gäller möjlighet att vara självförsörjande som kvinna. Att göra våra arbeten 
attraktiva för unga nyutbildade medarbetare är ytterligare ett argument för 
att införa heltid som norm ur försörjnings- men också av 
kompetensförsörjnings skäl. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-06 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Jennie Säf PA konsult redogör ärendet.  
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Delrapportering av projekt ”Utbyte av fordon och 
fordonshantering 2018” 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner första delrapporten om nulägesanalys för 
fordonshantering och utbyte av fordon i den kommunala fordonsflottan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att inrätta ett 
projekt med fokus på utbyte till fossilbränslefria fordon och 
fordonssamordning 
Projektets mål är att ta fram ett förslag kring hur kommunen skapar en 
kvalitetssäker process för framtida fordonshantering och en stabil utveckling 
mot en fossilfri fordonsflotta.  

Arbetsutskottets handläggning av ärendet 
Madelaine Larsson miljöstrateg projektansvarig föredrar ärendet. 
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Delrapportering av projekt ”Grönstrukturplan 2018” 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har idag två beslutade grönplaner för Vaggeryd och 
Skillingaryd, som kartlägger gröna ytor på en lokal nivå i tätorterna. En 
uppdatering av dessa planer finns föreslaget som åtgärder i miljöprogrammet 
och i boendeutvecklingsprogrammet. Vaggeryds kommun har identifierat ett 
behov av att utreda grönstrukturen på ett mer kommunövergripande plan. En 
analys av grönstrukturen kommer därför göras på landskapsnivå för att bland 
annat undersöka hur områdena hänger ihop, var särskilt viktiga områden finns 
samt involvera fler orter i utredningen av grönstrukturen. Vaggeryds 
kommuns grönstrukturplan ska tas fram i form av ett planeringsunderlag som 
inte ersätter de antagna grönplanerna, men kompletterar dem på ett sätt så att 
kommunen får in de nya perspektiven grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Grönstrukturplanen fokuserar 
både på grönstrukturens funktion gällande biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (t.ex. luftrening, bullerdämpning, vattenhållande 
egenskaper, pollinering, värmereglering) samt även dess sociala funktion i 
samband med rekreation, återhämtning, friluftsliv och lärande.  
 
Syfte med projektet 
Projektets målsättning är att ta fram ett planeringsunderlag i form av en 
grönstrukturplan för Vaggeryds kommun. Grönstrukturplanen kommer att 
beskriva gröna strukturer på en kommunövergripande nivå samt att ta fram 
förslag på åtgärder för den gröna strukturens utveckling och bevarande 
framförallt kring kommunens orter och Skillingaryd, Vaggeryd, Klevshult, 
Bondstorp, Hok och Byarum.   
projektet i samarbete med kommunikatör. Under våren kommer 
kommunikation att ske via digitala och sociala medier, medans något 
arrangemang som exempelvis en föreläsning eller guidning planeras under 
hösten. Kommunikation av projektet externt kan även komma att ske via 
exempelvis kommunens miljöhörnor i biblioteken. I ett längre perspektiv är 
det även ett sätt för kommunen att marknadsföra sig utåt med att visa på att 
grön infrastruktur och ekosystemtjänster är frågor som beaktas i planeringen.  
 
 

                                                                                                                                                               
fort. 
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Arbetsutskottets handläggning av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och Madelaine Larsson Miljöstrateg är på 
dagens sammanträde och redogör för ärendet. 
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Detaljplan för Södra Park 2:1, Götarps Hage, 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta ta detta 
granskningsutlåtande som sitt eget och göra de redaktionella ändringar och 
kompletteringar som föreslås samt att anta detaljplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt bostadsområde i 
Vaggeryds tätort. 
 
I gällande översiktsplan 2012 finns området med som ett område för 
bostäder. Detaljplanen upprättas via standard förfarande.  
 
Detaljplanen har varit ute på granskning 2018-01-02 t.o.m. 2018-01-31.  
Inkomna synpunkter finns redovisade i en samrådsredogörelse daterad 
2017-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
Gransknings utlåtande 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 
Miljö- och byggnämnden 2015-05-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad2018-02-01 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Detaljplan för del av Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort, 
Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänna granskningsutlåtandet och de redaktionella 
ändringar den förordar samt besluta om att anta detaljplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-0228 § 40 att upprätta ny 
detaljplan för Karlsborg 1 och 2, Vaggeryds tätort. 
 
Syftet är att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Karlsborg 1 och 2. 
Gällande detaljplan från 1972 anger två våningar och VSBo vill att planen 
ändras så att det blir möjligt att bygga fyra våningar. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.  
 
Beslutsunderlag 
Gransknings utlåtande daterad januari 2018. 
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB (VSBo) skrivelse om planändring för 
Karlsborg 1 och 2. 
Miljö- och byggnämnden 2016-09-26 § 153 
Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 40 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Kommunal energi- och klimatrådgivning- Samverkan 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna 

1. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, 
Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 
 

2. Aktieöverlåtelseavtal avseende köp av aktier i Kommunal 
energirådgivning i Vätterbygden AB 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkan om energi- och klimatrådgivning i bolagsform 
mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 
föreslås på grund av förändrade statliga stödbelopp, administrativa 
kostnader samt Energimyndighetens förändrade syn på driftsformen bolag 
överföras till kommunal regi. Formen för den fortsatta samverkan mellan 
kommunerna regleras i särskilt upprättat samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-12-27 Jönköpings kommun, samt samverkansavtal 
om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö 
och Vaggeryds kommuner 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02 

Beslutet ska skickas till 
Jönköpings kommun, Lars Åke Svensson, Miljöstrateg 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 § 37 2016/067 13 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Länsstyrelsen Östergötland, begäran om yttrande om 
gruppstation för vindkraft inom fastigheterna Byarum-
Boarp191 m.fl. i Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avstyrka den 
ansökta verksamheten enligt 16 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 

Sammanfattning av ärendet 
BayWa.re (Bolaget) lämnade in en ansökan (daterad 2017-06-22) om 
uppförande och drift av en vindbruksanläggning i Vaggeryds kommun, 
”Vaggeryds vindbrukspark”. Ansökan omfattar totalt 27 vindkraftverk i ett 
område beläget ca 2,5 km väst och nordväst om Skillingaryds samhälle och 
ca 3 km väster om Vaggeryds samhälle, se bilaga 1. 

Kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk 
För att Länsstyrelsen (i detta fall Miljöprövningsdelegationen i 
Östergötland) kunna ge tillstånd till en etablering av vindkraftverk krävs att 
kommunen tillstyrker etableringen. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan 
vid tillståndsprövning av vindkraftverk (även kallat kommunalt veto) 
regleras i 16 kap 4 § miljöbalken.  

Syftet med den kommunala tillstyrkan är att kommunen ska behålla ett 
inflytande över användningen av mark- och vattenområdena i kommunen. 
Kommunens beslut om tillstyrkan innebär en bedömning av om den aktuella 
vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller 
vattenanvändning sett ur ett långsiktigt perspektiv. 

Kommunens ställningstagande ska motiveras och vara grundat på vad som 
anges i en översiktsplan, vindbruksplan eller annat planeringsunderlag som 
rör markanvändningsfrågor.  

Motivering av beslut 
Stort opåverkat område 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan 2012 (laga kraft 2014-04-28) finns ett 
område mellan Nyholm och Bondstorp som pekas ut som ”stort opåverkat 
område”. I översiktsplanen framgår att ”I Vaggeryds kommun och i 
Jönköpings län finns få områden som kan anses vara tysta och opåverkade 
av buller från stora vägar. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade 
områden med lägre exploateringsgrad som detta är värda att bevara. 
Områdets värde ligger i att det är vildmarkslikt och glest befolkat.”            
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Vaggeryds kommun anser att bevarandet av områdets karaktär är svårt att 
förena med exploatering av vindkraft.  

I ansökningshandlingarna för Vaggeryds vindbrukspark är 15 av de 27 
vindkraftsverken placerade inom eller i anslutning till det område som i 
översiktsplanen pekats ut som ett ”stort opåverkat område”, se bilaga 1. 

Vaggeryds kommun anser att de 15 vindkraftverk som är placerade inom det 
”stora opåverkade området” kommer att påverka områdets karaktär på ett 
sätt som gör att dess värde kommer att gå förlorat.  

Om Bolaget inkommer med en reviderad ansökan eller annan placering av 
dessa vindkraftverk kan kommunen ompröva sitt beslut om tillstyrkan.     

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd för Vaggeryds vindbrukspark, 2017-06-27, 
Länsstyrelsens dnr 551-7337-17, Vaggeryds kommuns dnr KS 2016/067 
Vaggeryds kommuns översiktsplan 2012, laga kraft 2014-04-28 
Tjänsteskrivelse Beslut om tillstyrkan för Vaggeryds vindbrukspark,  
 daterad 2018-02-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson och Torbjörn Åkerblad kanslichef redogör för 
ärendet. 
Kenth Williamsson (S), Ulf Abrahamsson (C) och Gert Jonsson (M) föreslå 
bifalla till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Grön handlingsplan 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen åtar sig att genomföra de åtgärder 
som är markerade med JA i tabell 1.(Bilaga) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön 
handlingsplan för Jönköpings län. Handlingsplanen är resultatet av ett 
samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 
1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 
2) handlingsplan för grön infrastruktur och 
3) åtgärder för att nå friluftsmålen. 
 
Remissförslaget innehåller 35 åtgärder varav 14 åtgärder vänder sig till 
länets kommuner och 1 åtgärd till de kommunala bostadsbolagen. 
Grön handlingsplan har sänts på remiss till Tekniska utskottet, Kultur- och 
fritidsförvaltningen, Miljö-och byggnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden VSBo samt kanslienheten och fastighetsenheten. 
De interna remissvaren har sammanställts och resulterat i att kommunen 
föreslås svara ja respektive nej på föreslagna åtgärder i tabell 1. 
 
Beslutsunderlag 
Kort version av Grön handlingsplan, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Underlag för svar på remiss Grön handlingsplan, 2018-02-01 
Remissvar från BUN, 2018-01-09 
Remissvar från Kultur- och fritidsnämnden (muntligt) 
Remissvar från Miljö- och byggförvaltningen (e-post) 
Remiss svar från Tekniska utskottet 2018-02-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
 
Beslutet ska skickas till 
Tekniska utskottet, Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och 
byggnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, VSBo, 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson redogör för ärendet. 
 
                                                                                                      fort. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     fort. 
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Åtgärdsnummer, sida Åtgärdsnamn 
Avser åta sig åtgärden 
(Ja/Nej) 

Miljömål Levande sjöar och vattendrag 

1, s.12 Åtgärda vandringshinder för fisk och utter i det 
kommunala vägnätet 

NEJ, vi avser göra en 
egen åtgärd 

Levande skogar 

2, s.18 Hänsyn till friluftsliv i kommunala 
skogsbruksplaner 

NEJ, detta är redan 
genomfört 

3, s.19 Öka andelen lövskogar på kommunägd mark JA 

God bebyggd miljö 

2, s.32 Ekosystemtjänster för kommunala 
bostadsbolag  

NEJ, vi avser göra en 
egen åtgärd 

3, s.33 Utbildning om planering och skötsel av 
kommunernas ruderatmarker, gräsytor eller 
andra ”stadsmarker” 

JA 

 

5, s.35 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för 
fler 

NEJ, vi avser göra en 
egen åtgärd 

Ett rikt djur och växtliv 

1, s.38 Tvärsektoriella forum för gröna 
infrastrukturfrågor inom kommunerna ”Så blir 
din kommun en bra GI-kommun” 

NEJ 

 

6, s.44 Frihuggning av skyddsvärda träd JA 

8, s.47 Information om medel att söka NEJ 

9, s.49 Använda framtagna kunskapsunderlag som 
prioriteringsunderlag i naturvårdsarbetet 

JA 

12, s.53 Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv JA 

14, s.56 Öka kunskapen om allemansrätten JA 

16, s.59 Organisation och ansvar för ett utvecklat 
friluftsliv 

JA 

17, s. 61 Genomför friluftsaktiviteter riktade mot barn 
och ungdomar 

JA 

18, s.63 Kartläggning av socialt viktiga naturområden JA 
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Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lyfta frågan på nytt i nästa arbetsutskott den 22 
februari. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en utredning, ”Samverkan för 
biogas i Jönköpings län”, i syfte att ta fram ett underlag för att skapa en bild 
av utvecklingen av produktion och användning av biogas i Jönköpings län. 
Utredningen visar bl a på att det finns goda möjligheter att öka produktionen 
av biogas regionalt om efterfrågan ökar. De två producenterna av biogas, 
Sävsjö biogas AB och Jönköping energi biogas AB, framhåller en möjlig 
tillväxt på biogasmarknaden men att det krävs tydliga politiska mål och 
regelverk samt att regionala matavfallssamarbeten för en mer stabil 
substratmarknad är viktig.  
 
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i 
Jönköpings län” tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings avseende främjandet av produktion 
och användande av biogas. 
 
I Vaggeryds kommuns miljöprogram finns ett flertal målformuleringar och 
åtgärder som kan kopplas till projektet ”Samverkan för biogas i Jönköpings 
län”. Genom att skriva under överenskommelsen om samverkan för biogas 
ökar chanserna för att en biogasmack etableras i kommunen. Det finns dock 
inga garantier att en biogasmack etableras i kommunen, även om 
kommunen undertecknar avtalet. Vår fordonsflotta är i dagsläget för liten 
för att ensamt ge ett tillräckligt stort underlag till en biogasmack. Vi behöver 
fortsätta att samverka med Länstrafiken och SÅM för att verka för att deras 
fordon körs på biogas och att de är villiga att tanka i Vaggeryds kommun. 
Utan någon form av samverkan bedöms det som mycket svårt att uppnå 
nedan nämnda mål.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen besluta att: 

- Godkänna och underteckna överenskommelsen kring biogas i 
Jönköpings l 
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Mål 
Målet är att öka andelen förnybar energi som produceras och används samt 
att bli fossilbränslefria.  
 
Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att 
utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30 % lägre än 
år 1990. 
 
Vi ska till år 2020 öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen 
eller el till 50 %. 
  
Åtgärd 4  
Öka andelen miljöanpassade fordon. Vid köp, leasing eller hyra ska 
verksamheterna, utifrån behov, välja så lätta och energieffektiva fordon som 
möjligt. Förnybara/alternativa drivmedel är förstahandsvalet. Elfordon 
eftersträvas. Dessutom ska avancerad kravnivå enligt Miljöstyrningsrådets 
kriterielista för fordon användas.  
 
Åtgärd 8 
Verka för att biogasmack etableras i kommunen. 
 
Åtagande i överenskommelsen 
Överenskommelsen innehåller 8 åtaganden, åtagande 2-8 berörs av 
kommunerna. Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar 
och drivmedel.  
 
Åtagande II 
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för 
regiontrafik görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i 
Jönköpings län prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig 
för tankning av både bussar och publika fordon. 
 
Åtagande III 
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna 
och leasade fordon.  
• Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal 

tankinfrastruktur  
• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras 
 
Åtagande IV 
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.  
• Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet. 
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• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras 
 
Åtagande V 
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar 
gasfordon och biogas för upphandlade transporter genom krav eller 
mervärden i upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och 
upphandlingar i enlighet med detta. 
 
Åtagande VI 
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte 
uppgraderar biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar. 
 
Åtagande VII 
• Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande 

riktlinjer och liknande i enlighet med ovanstående. 
• Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen 

status för respektive åtagande till Kommunalt forum. 
 

Åtaganden för länets kommuner 
 
Åtagande VIII 
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till 
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till 
behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av 
hantering av organiskt avfall – som gör att anbud med korta avstånd gynnas. 
     
Beslutsunderlag 
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län, 2018-01-08, RJL 
2018/218 
Biogasproduktionen och användning i länet – en förstudie, 2016-09-30, RJL 
2016/3123 
Samverkan för biogas i Jönköpings län – utredning om samverkansformer 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-01 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Gert Jonsson (M) förslår att arbetsutskottet avvaktar med beslutat i väntan 
på synpunkter från GGVV kommuner till nästa arbetsutskott den 22 
februari.  
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Finansiering av laddstolpar för elfordon vid 
Skillingehus   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Uppföra och installera tre icke-publika laddstolpar utanför 

Skillingehus för att möjliggöra laddning för kommunkoncernens 
elfordon. 
 

2.  Laddstolparna och installationsarbetet (installation, grävning, 
arbetskostnad samt återställning) finansieras med beviljat bidrag från 
Naturvårdsverket (Klimatklivet 95 000 kr) och resterande del 
finansieras med de ekonomiska medel som i strategisk plan och 
budget 2018-2020 är avsatta till utbytet av fordon. 
 

3. För att underlätta anställda och besökare att använda elbilar får KLK i 
uppdrag att ta fram en utbyggnadsstrategi för att möjliggöra laddning 
av elfordon för dessa grupper. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Vaggeryds kommuns miljöprogram finns ett antaget mål om att vi till 2020 
ska ha 50 % fossilfria fordon och 75 % miljöbilar i kommunkoncernen. 
Utbytet till fossilfria fordon utgörs i dagsläget av i princip enbart elbilar 
eftersom tillgång på t ex biogas saknas.  
 
Behovet av laddplatser för kommunkoncernens egna fordon är stort och 
behovet kommer att öka under de närmaste åren. De elbilar som i dagsläget 
utgår från Skillingehus laddar antingen i motorvärmaruttag (ca 8-12 timmars 
laddningstid) eller i laddstolpen vid Hemköp (en publik laddstolpe med 
avsikt att hållas öppen för allmänheten). Enligt rekommendationer från 
Elsäkerhetsverket ska laddning av elfordon inte ske i vanliga eluttag och 
laddstolpen vid Hemköp är publik vilket innebär att den primärt är till för 
allmänheten och inte kommunkoncernens fordon. Under 2018 kommer ca 7-
8 elbilar utgå från Skillingehus. Dessa 7-8 elbilar tillhör Tekniska kontoret, 
Socialförvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen samt 
kommunledningskontorets bilpoolsbilar.  
 
 
       
                                                                                                   fort. 
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En ansökan om bidrag från Naturvårdsverket (”Klimatklivet”) har lämnats 
in och beviljats (2018-01-24) avseende uppförande och installation av tre 
icke-publika laddstolpar för kommunens fordon (6 laddpunkter) utanför 
Skillingehus. De sökta laddstolparna är s k semi-snabba laddare och laddar 
8-9 mil i timmen. Bidrag har beviljats på 50 % (95 000 kr) av den beräknade 
kostnaden (190 000 kr). Resterande del av den beräknade kostnaden får 
kommunen bekosta.   
Förslaget är att delar av de ekonomiska medel på 250 000 kr som avsatts för 
att stötta utbytet av kommunkoncernens fordon används. Några andra medel 
finns inte avsatta som kan täcka kostnaden av laddstolpar. Att få laddstolpar 
på plats utanför Skillingehus är nödvändigt för att kunna försörja de elbilar 
som utgår från Skillingehus. Laddstolparna kommer att kunna användas av 
alla förvaltningar.  
 
Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte snarast uppföra laddstolpar vid Skillingehus, med 
hjälp av de bidragsmedel som beviljats, blir att laddningsmöjligheten för 
kommunkoncernens elfordon avsevärt försvåras och inköp/leasing av elbilar 
som planeras riskerar att fördröjas eller inte bli av. Laddstolpen vid Hemköp 
kommer i så fall att nyttjas av de 7-8 elbilar som utgår från Skillingehus och 
i princip ockuperas av kommunkoncernens fordon, vilket gör att den publika 
laddstolpen inte kommer kunna hållas öppen för allmänheten. Laddning i 
motorvärmaruttag kräver att bilarna laddas över natten (ca 10 timmar) för att 
bli fulladdade vilket inte är lämpligt  då fordonen används flera gånger 
under dagen och snabbt behöver kunna laddas.   
 
Parallellt med arbetet att upprätta laddstolpar vid Skillingehus pågår även ett 
arbete med att lokalisera andra kommunala verksamhetsplatser som har 
behov av laddplatser. Andra platser som inom kort är i behov av laddplatser 
är t ex hemtjänsten i Vaggeryd och Furugården. På längre sikt är det även 
aktuellt med Fenix, parkeringen vid sim- och sporthallen i Vaggeryd m m. 
Förslagsvis kan de resterande medel som är avsatta till utbyte av fordon 
användas till att stötta socialförvaltningen och ev andra förvaltningar som 
köper in elfordon med att sätta upp laddinfrastruktur på de platser där deras 
elbilar utgår ifrån.   
  
 
 
 
                                                                                                           fort. 
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Slutsats 
Arbete med att byta ut kommunkoncernens fordon till elbilar har påbörjats 
och tagit fart. Kostnaden att byta till en elbil är något högre än de bilar som 
vi äger/leasar i dagsläget men det är inte ett stort problem sett till 
förvaltningarnas pågående och planerade utbyten. Problemet är att det 
saknas laddinfrastruktur både vid Skillingehus och vid andra kommunala 
verksamhetsplatser. Att få laddinfrastruktur på plats är nödvändigt för att 
kunna få en fungerande elfordonsflotta och öka antalet elbilar kommande år.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut om stöd från Klimatklivet, 2018-01-24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet. 
Kenth Williamsson (S) förslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
med tillägget för att underlätta anställda och besökare att använda elbilar får 
KLK i uppdrag att ta fram en utbyggnadsstrategi för att möjliggöra laddning 
av elfordon för dessa grupper. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med Kenth Williamssons tilläggsförslag och finner det bifallet  
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Lokalisering av turistbyrån 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behålla turistbyrån i nuvarande 
lokaler och hänskjuta ställningstagande avseende ”showroom” i foajén till 
kultur- och fritidsnämnden och bibliotekets verksamhet tillsammans med 
kommunstyrelsen enligt kommunfullmäktigs beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tillfrågat den lokala besöksnäringen och vet 
att det finns ett värde i att ha en bemannad turistbyrå. I sökandet efter en 
passande lokalisering har strävan varit att hitta synergieffekter som gynnar 
kommuninvånarna och ger mest för varje skattekrona.  

Vaggeryds kommun är förmodligen Sveriges mest möbeltillverkande 
kommun. Den första pinnstolsfabriken öppnades i Hagafors och i dag 
sysselsätter de möbeltillverkande företagen tillsammans med sina 
underleverantörer var tredje industriarbetare i kommunen. Detta är unikt i 
Sverige och är därför en bärande del i kommunens marknadsföring och 
också en viktig del i det vi vill förmedla till de turister och besökare som 
kommer till platsen. Vacker natur, bra fiske och vandringsleder är viktigt att 
lyfta fram i turistarbetet, men  är inget unikt utan något som i princip varje 
svensk kommun anser att de har. 

Den toppmoderna möbelproduktionen utgör en av kommunens främsta 
livsnerver med rötter långt bakåt i tiden. En verksamhet man som turist kan 
se, känna och ta med sig en bit av hem om man vill. Det vill vi ta vara på 
gärna året runt. 

Samtidigt har vi ett problem mitt i hjärtat av den kommunala förvaltningen. 
En av de få platser som skulle kunna utgöra ett publikt vardagsrum präglat 
av gemenskap och kreativitet upplevs nu istället som otryggt och ofräscht 
väntrum som ska passeras på väg till biblioteket.  

Möjligheterna finns nu att knyta samman behovet av en bemannad 
turistbyrå med vår vilja att visa vår unika lokala möbelindustri genom att 
skapa ett "showroom" i foajén. Det skulle utgöra en attraktiv miljö som 
lockar besökare och samtidigt berätta om den unika lokala möbelindustri, 
men detta kräver en grundbemanning.  
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Om turistbyrån inte flyttas till teaterfoajén är bedömningen att foajén 
behöver låsas de tidpunkter som biblioteket inte är bemannat. Problemet 
med otrygg miljö och förtäring kvarstår dessutom och kommer att behöva 
lösas av verksamheterna tillsammans. 

Beslutsunderlag 
Bedömning av olika alternativ för lokalisering av turistbyrån 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-02 

Arbetsutskottets handläggning på sammanträde 
Torbjörn Åkerblad kanslichef redogör ärendet.  

Arbetsutskottet diskuterat ärendet. Arbetsutskottet beslutar att behålla 
turistbyrån i nuvarande lokaler och hänskjuta ställningstagande avseende 
”showroom” i foajén till kultur- och fritidsnämnden och bibliotekets 
verksamhet tillsammans med kommunstyrelsen enligt kommunfullmäktigs 
beslut.  
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Kommunalt stöd 2018 och verksamhetsrapport 2017, 
Skillingaryd- Vaggeryd Internationella Vänner 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och redovisning av 

ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella 
Vänner 2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Skillingaryds- och Vaggeryds  
Internationella Vänner får 120 000 kronor i kommunalt stöd för 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att 
bredda verksamheten för att möte behov där de uppstår. I och med 
samarbetet kring asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år blir samröret 
med kommunen än större.  

Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016 och 2017 och 
ansöker nu om samma belopp för 2018. 

Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av 
ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 
2017. 

Bakgrund 
Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner startade år 2010 som 
ett integrationsprojekt med stöd av Leader Västra Småland och har sedan 
2015 haft kommunalt stöd.  

Internationella Vänner jobbar främst med integration på individnivå, att inte 
skapa nytt utan att se till att alla får plats i kommunens föreningar med 
mera. De har ett brett utbud av aktiviteter och har under 2017 breddat sin 
verksamhet genom att intensifiera arbetet ute på Yxenhaga med stöd från 
Länsstyrelsen. Om en ansökan om stöd från Folkhälsomyndigheten går 
igenom kommer Internationella Vänner att fördjupa sitt engagemang i 
Vaggeryds Kommun ytterligare genom prova-på-aktiviteter tillsammans 
med idrottslivet riktat till barn och unga.  

                                                                                                            fort. 
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Internationella Vänner är även en av de främsta samarbetsparterna i det nya 
boendet på Berget för asylsökande ungdomar som fyllt 18 år.  

Detta samarbete ger än fler kontaktpunkter vilka i sin tur bidrar till att 
förenkla kommunikationen och dialogen med kommunen. Genom sitt arbete 
är Internationella Vänner en del i integrationsdelmålet ’Del av samhället’. 
Grundfinansieringen tillsammans med det extra bidrag som Internationella 
Vänner får för att arbeta med EKB 18 plus är en förutsättning för att 
föreningen ska kunna fortsätta sina ordinarie verksamheter i kommunen 
samt klara av det utökade ansvar de har åtagit sig för målgruppen.  

Beslutsunderlag  
Verksamhetsrapport 2017, Skillingaryd- Vaggeryd Internationella Vänner 
inkommen skrivelse 2018-01-08 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-30 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Plan för hantering av extraordinära händelser och 
samhällsstörningar 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar den uppdaterade planen för Vaggeryds hantering 
av extraordinära händelser och samhällsstörningar. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Säkerhets- och Beredskapssamordnare 
Marie Åkerblad till kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars för att 
redogör om ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den här uppdaterade planen för hantering av större händelser och kriser 
utgör en del av kommunens övergripande handlingsprogram för Trygghet 
och säkerhet.  
På grund av förseningar i framtagandet av planen kommer den revidering 
som enligt lag ska göras under varje ny mandatperiods första år att komma 
tätt inpå och därför sannolikt ej bli särskilt omfattande.  

Ärende 
Det här planen utgör Vaggeryds kommuns krisplan vid extraordinära 
händelser och samhällsstörningar som hotar våra grundläggande 
skyddsvärden. 

Styrande lagstiftning är främst Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 

Planen hör samman med kommunens övergripande Handlingsprogram för 
trygghet och säkerhet antagen antaget i Kommunfullmäktige 160425. 

Planen beskriver arbetssätt och metod, vad ska skyddas och hur ska det 
skyddas. Men även förhållningssätt och attityd i krishanteringsarbetet. Både 
arbetssätt och förhållningssätt är hämtade från nationell nivå och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps intention med konceptet 
ledning och samordning. Många av de bilder som finns med som stöd i 
materialet är direkt hämtat därifrån. Konceptet ledning och samordning 
anammas även av det regionala samarbetet F-Samverkan och förhoppningen 
är att det ska bidra till positiva igenkänningseffekter vid en händelse som 
kan få samverkan att fungera mer effektivt till nytta för kommunens 
invånare och kritiska verksamheter.                                             fort. 
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Som bilagor till planen finns olika rollkort, checklistor och mallar för det 
praktiska krishanteringsarbetet som dock ligger utanför vad som ska antas i 
Kommunstyrelsen. Bilagorna kommer att förändras i och med att de olika 
funktionerna kommer att arbeta med dem och kan därför ses som 
arbetsmaterial. 

Utfört arbete 
Planen har sammanställts av räddningstjänsten. Hänsyn har tagits till 
remissvar erhållna från beredskapshandläggare på Länsstyrelsen, och internt 
från nyckelpersoner i kommunens förvaltningar. 

Beslutsunderlag  
Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar, 
daterad 2018-02-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-02 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande förslår att arbetsutskottet bifalla kommunledningskontorets 
förslag och bjuda in Marie Åkerblad Säkerhets- och Beredskapssamordnare 
till kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars för att redogör ärendet och 
finner förslagna antaget.  
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Information- Status för (nulägesanalys) Mejeriet 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar Torbjörn Isaksson och godkänner informationen. 

Sammanfattnings av ärendet 
Torbjörn Isaksson fastighetschef informerar om lägesrapport på Mejeriet 
och presenterar slutlig plan disponering i hus. 
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Medborgarcafé- Uppdrag till kommunledningskontoret 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna alternativ1 i modifierad form. Det 
är en ledamot från varje parti representerat i kommunfullmäktige som deltar. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ansvarar för 
upplägget och innehållet när det hålls ett medborgarcafé. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har genom beslut KSAU 20161019 §201 (Dnr 2016/222) givit 
kommunlednings-kontoret i uppdrag att starta ett arbete med att ge förutsättningar för att 
starta ett medborgarcafé, och som förtecken titta på Sävsjö kommun. 
 
Beslutet grundade sig på ett förslag från ordförande Gert Jonsson (M) att ge 
kommunlednings-kontoret i uppdrag att starta ett arbete med att ge förutsättningar för att 
starta ett medborgarcafé.  
 
Med medborgarcafé menade man i förslaget att medborgarna i Vaggeryds kommun ges 
tillfälle att två gånger per år möta två ledamöter från partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Medborgarcafé skulle med fördel flyttas runt i kommunen och tanken 
var att medborgarna under caféliknande omständigheter träffar sina förtroendevalda och ges 
möjlighet att ställa frågor och föra fram synpunkter. 
 
Kommunledningskontoret har kontaktat Sävsjö kommun angående deras arbete med 
medborgarcafé, samt frågat andra kommuner hur man arbetar med medborgardialog och 
möten med invånare. . Inspiration har även hämtats hos SKL genom bl.a. 
http://www.dialogguiden.se/. 
 
Samtidigt har det digitala dialogverktyget Min kommun testats. Min kommun har tagits fram 
i samarbete med offentlig sektor för att underlätta för invånare att delta digitalt, och 
samtidigt skapa förutsättningar för offentlig sektor att hantera dialogen på ett strukturerat 
och rättssäkert sätt. Dialogverktyget har både använts som en del av processen för 
arkitekttävling Östra strand, samt som förankring av förslag kring skolans nya lokalplan. 
Båda testerna har uppnått ett för syftet bra resultat. 
 
Med anledning av detta uppdrag har kommunledningskontoret gjort en mindre analys av 
vilka metoder som idag används för dialog med invånarna och vad som saknas, vilka olika 
nivåer som är möjliga för dialog under 2018 och 2019 samt lyft fram en enklare 
konsekvensanalys av olika alternativ för genomförande. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 § 45 2016/222 32 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kommunledningskontoret har analyserat metodik för medborgardialog i olika nivåer: 
 

1. Medborgarcafé på varje ort – frågeställningar direkt kopplat till orten 
2. Medborgardialog för ett särskilt projekt eller tema (ex. Östra strand). 
3. Medborgardialog och möten löpande med aktuella ämnen på en fast fysisk plats. 
4. En strategi för medborgardialog för ökad delaktighet och ett demokratiskt samhälle. 

 
Kommunledningskontorets slutsats är att medborgarcafé som koncept är genomförbart, men 
att det behöver kombineras med en trygg men enkel struktur för medborgardialog som är 
både rättssäker i relation till dataskyddsförordningen, och samtidigt tillgänglig fysiskt och 
digitalt för olika målgrupper. Slutsatsen är också att uppstartade tester med medborgardialog 
behöver fortsätta och att det krävs en långsiktig strategisk satsning. 
 
Kommunledningskontoret föreslår 3 genomförbara alternativ till fortsatt arbete. 

I. Medborgarcafé på en plats 2018 (ex. Hok) och resterande 2019 (efter val 2018). 
Parallellt fortsätter Kommunledningskontoret att utveckla Medborgardialog enligt 
nivå 2 (olika projekt/teman), nivå 3 (utreda fysisk plats) och återrapporterar effekten 
av utvecklingen/ tar upp eventuella beslutsförslag till Kommunstyrelsen. Resultatet 
förväntas ge input till en långsiktig strategi enligt nivå 4. 

II. Satsning på en långsiktig strategi, endast enstaka test av nivå 1 och 2, d.v.s. ett 
medborgarcafé och 1-2 projekt för dialog. Istället läggs tiden på att ta reda på vilket 
sätt som Vaggeryds kommuns invånare och politiker behöver mötas för att uppnå 
framtidens krav på delaktighet, och vilka metoder som passar syftet bäst. 

III. Parkerat arbete resterande 2018, återtas igen 2019. Inget medborgarcafé 2018, övrig 
medborgardialog endast om det krävs, ex en detaljplan. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 201 2016/222 
Svar på uppdrag Medborgarcafe KSAU 14 feb 2018 
Presentation Medborgarcafe KSAU 2018-02-14 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Camilla Wallin Kupferberg verksamhetsutvecklare och Simon Hjälmarö 
kommunikatör presenterar ärendet. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och föreslår bifall till alternativ 1 med lite 
ändring i struktur att en ledamot från varje parti som representerar i 
kommunfullmäktige deltar i medborgarcafet. Och kommunstyrelsens 
ordförande tillsammans med kommundirektören ansvarar för upplägget och 
innehållet när det hålls ett medborgarcafé. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på kommunledningskontorets förslag om alternativ 
I i modifierad form enligt arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för 
kommunstyrelsen inklusive Räddningstjänsten 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

- Godkänna årets resultat för Kommunstyrelsens verksamhet inklusive 
Räddningstjänsten samt 

- I övrigt godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsens 
verksamhet (bilaga 1) samt Räddningstjänsten (bilaga 2) för 2017.  
 

Sammanfattning av ärendet 
 
År 2017 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket på många sätt 
påverkar kommunstyrelsens verksamhet, där bland annat 
kommunledningskontoret utgör dess förvaltning. Det märks på flera 
sätt, bland annat på bostadsmarknaden och kommunens arbete med att 
exploatera för nya bostadsområden. Likaså är arbetslösheten på en 
väldigt låg nivå och försörjningsstödet har minskat.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål redovisar 
Kommunstyrelsens verksamhet flera genomförda aktiviteter och en god 
måluppfyllelse generellt. (se bilaga 1). Likaså Räddningstjänsten har haft en 
hög ambitionsnivå och en god måluppfyllelse med 2 av 8 mål helt uppfyllda 
och övriga mål delvis uppfyllda. (se bilaga 2).  
 
Ekonomiskt redovisas ett positivt resultat på 1 586 tkr för 
kommunstyrelsens verksamhet och 104 tkr för Räddningstjänstens 
verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen bedriver också investeringsverksamhet, i huvudsak 
genom fastighetsenheten. Dessa projekt redovisas inom ramen för 
kommunens Årsredovisning för 2017 som behandlas politiskt i april månad.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 (bilaga 1) och 
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse (bilaga 2).  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Jörgen Hansson Ekonomichef och Camilla Wallin Kupferberg 
Verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion- Gratis WiFi till äldreboenden, Socialnämndens 
återrapportering Svar gällande grattis WiFi till 
äldreboende 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med motionärens 
förslag att alla äldreboenden i kommunen ska ha gratis WIFI. 
 
Svar från Kommunens IT-enhet 
Grunden för att kunna erbjuda olika former av åtkomst till Internet (i 
Internetåtkomst inbegriper vi även tillgång till telefon, tv samt viktigast av 
allt diverse ”välfärdstjänster”) är att det finns en grundläggande infrastruktur 
bestående av fysiska kablar inom berörda fastigheter. För att kunna använda 
trådlöst WiFi så krävs det alltså att accesspunkter är anslutna via någon 
form av kabel. 
 
Trådlöst nätverk – WiFi, är dock inte enbart den lösning som behövs i de 
lokaler som är aktuella för de boende utan det behövs också fysiska 
datauttag där datatrafiken går via vanligt kablage till centrala 
kopplingspunkter. Detta har att göra med säkerhet, tillgänglighet och 
kapacitet. 
 
Från IT enhetens sida föreslår vi en riktlinje enligt följande: 
 

1. I alla kommunala fastigheter byggs en passiv grundinfrastruktur 
(fysiskt kablage, fiber och eller koppar) som innebär att varje 
utrymme förses med minst 2 st fysiska datauttag. Med utrymme 
avses lägenheter, personalrum, gemensamhetsutrymmen m.m. 
Fastigheterna förses också med datauttag i tak eller lämplig plats för 
anslutning av accesspunkter för trådlöst Wifi. Beräkningar över var 
dessa accesspunkter ska placeras i förhållande till täckningsgrad och 
kapacitet görs av IT-enheten. 
 
Fastighetsenheten är beställare och håller i utförandet inom 
fastigheten i samverkan med IT-enheten. Fastighetsenheten reglerar 
sedan kostnaden för fastighetens grundinfrastruktur mot den 
verksamheten som hyr lokalerna via hyresavgiften. 
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2. Den aktiva utrustningen, switchar, accesspunkter, controllers, konverters 
m.m., med andra ord funktion, hyrs sedan ut till respektive verksamhet 
som är aktuell i fastigheten eller lokalen via IT-enheten. 
Hanteringen av funktion sköts av IT-enheten på samma sätt som vi idag 
hanterar personaldatorer och kopiatorer.  
Hyreskostnaden debiteras kvartalsvis utifrån en beräknad livslängd på 
utrustningen på 5 år. 
 

 
Med denna riktlinje möjliggörs det rent tekniskt för hyresgäster att själva 
välja operatör för olika Internetbaserade tjänster, kommunens verksamheter 
kan erbjuda boende olika former av välfärdstjänster, såsom nattkamera, 
olika former av larm samt social delaktighet. Personal får också en utökad 
möjlighet att använda digitala verktyg i sin yrkesutövning. 
 
Vad gäller motion om gratis WiFi eller inte så har inte IT-enheten några 
synpunkter på detta utan det beslutet måste fattas av respektive verksamhet. 
Vi vill bara möjliggöra att alternativen för olika lösningar går att genomföra. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ställa sig bakom 
motionen om alla äldreboenden i kommunen ska ha gratis WIFI. 
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Utredning- Budgetavvikelse Vattenverk 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningsrapporten ”Utredning 
budgetavvikelse vattenverk” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören fick 2017-08-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda och belysa ärendets hantering avseende budgetavvikelse 
vattenverket. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda 
konsulter och annan expertis. Syftet var att säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet och att politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för 
ställningstagandet.” 
 
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden. 
 
Utredningen har efter beställning genomförts av WSP Samhällsbyggnad i 
Jönköping. 
 
Att låta en utomstående analysera genomförd upphandling av vattenverket 
har varit lärorikt och medfört förbättrad förståelse för upphandlingens alla 
delar.  
 
Det är svårt att nå exakthet mellan första begäran i en budgetprocess och 
kostnaden för färdigbyggd anläggning, eftersom den första uppskattade 
kostnaden utgår från erfarenhetsutbyte. Detta medför att första 
kostnadsindikationen är gamla uppgifter från redan byggda anläggningar. 
En större uppräkning av kostnaderna borde användas på kända historiska 
anläggningar.  
 
Att veta vilka delar som ingår i angiven kostnader är viktigt. Likvärdigheten 
i kostnaden för olika byggda anläggningar har stor betydelse. Är det 
byggkostnad, byggkostnad inkl. förstudie, total byggkostnad inkl. 
byggherrekostnader osv. Ofta är det byggkostnaden exkl. tilläggsarbeten 
som är en allmänt känd kostnad, alltså själva anbudet för byggnation. 
Materialval har betydelse för kostnadsnivån. 
 
 
 
                                                                                                   fort. 
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Rådande konjunktur och avsaknad av konkurrens har den enskilt största 
prispåverkan på anbudet. I praktiken ska man vara restriktiv med att ställa 
höga upphandlingskrav när marknaden är begränsad i en högkonjunktur. Att 
förutspå rådande marknadsläge några år innan byggnation genomförs kan 
vara svårt. Kommunens budgetprocess kräver framförhållning. I större 
projekt kan projektorganisationen förstärkas med fristående sakkunnig 
person med helhetssyn utifrån kostnader och målsättning för bättre 
förståelse av slutkostnad.  
 
Syftet att få anläggningen säkerhetsklassad är att få hjälp att skydda 
anläggningen vid större hot och att inte sprida känslig information 
(vattenverkets styrning, process och uppbyggnad) utanför vår kontroll. 
Avsikten var att skydda våra abonnenter från större attentat, vi har en möjlig 
målpunkt genom försvarets anläggningar i kommunen. I och med 
prekvalificeringsupphandlingen fick endast antagna anbudslämnare 
tillgången till känslig information. Vid ett öppet förfarande sprids alla 
handlingar och ritningar utan någon selektering utanför vår kontroll. Att 
efter upphandlingen begära anläggningen säkerhetsklassad skulle vara 
ganska omotiverat. Vår bedömning var att kvalificerade anbudslämnare som 
också bygger denna typ av anläggningar inte har någon vinning av att lämna 
känslig information vidare. I praktiken lämnar vi aldrig ut några handlingar 
som ingående beskriver ett vattenverk vid en begäran. 
 
Beslutsunderlag 
Utredningsrapport ”Utredning budgetavvikelse vattenverk”. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna 
kommunledningskontorets utredningsrapport om budgetavvikelse 
vattenverk och finner det bifallet. 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Skrivelser och meddelanden 
1- Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbete och 

kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020 
 

2- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:02, Arbetsdomstolens 
dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid 
tillsättning av lägre chefsbefattning 
 

3- Länsstyrelsen i Jönköpings län, Andelstal 2018 för mottagande av 
ensamkommande barn och unga 
 

4- Försvarsmakten Göta Ingenjörregemente, Förordnande av IFTEX- föreståndare 
vid Ing 2 2018 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05 
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Ändring av sammanträdestider för kommunstyrelsen 
 7 juni och arbetsutskottet den 18 april 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde den 7 
juni till 5 juni. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 18 
april till 17 april 2018. 
 
Sammanfattning av ärendetet 
Ordförande förslår att kommunstyrelsens sammanträde i 7 juni skulle behöva 
ändras till 5 juni eftersom det är Entreprenörsregionen årsstämma 7-8 juni . 
Samt att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 april flyttas 
till 17 april på grund av att kommundirektör och oppositionsrådet  
Kenth Williamssons (S) ska delta på annat möte den planerade dagen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på förslaget och finner det bifallet. 
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Övriga frågor 
 
Hok 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om en bättre övergripande planering för 
bra framtid i Hok, 
Hok är en plats som kommer att öka rejält. Det finns en möjlighet att tänka 
framåt. Vi måste ta en större helhets perspektiv över Hok.  
Arbetsutskottet delar uppfattning om en långsiktig planering i första hand i 
Hok. 
  
Arbetsutskottets behandling av ärende 
Ordförande tar med frågan i arbetet med en handlingsplan som ser över 
vilka delar av ÖP som ska ersättas i enligt med kommunfullmäktiges beslut. 
 
 


	030-051.pdf
	KSA2018-030 Godkännande av dagordning
	KSA2018-031 Projekt Heltid
	KSA2018-032Delrapportering av projekt Utbyte av fordon och fordonshantering
	KSA2018-033Delrapportering av projekt Grönstrukturplan 2018
	KSA2018-034Detaljplan Södra park Götarps Hage, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun
	KSA2018-035Detaljplan för Karlsborg 1-2 Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun
	KSA2018-036 Kommunal enerigi- och klimatrådgivning- samverkan
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet ska skickas till

	KSA2018-037Länsstyrelsen Östergötland, begäran om yttrande om gruppstation för vindkraft inom fastigheterna Byarum-Boarp191 m.fl. i Vaggeryds kommun
	KSA2018-038Grön handlingsplan
	KSA2018-039 Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län
	KSA2018-040Beslut om finansiering av laddstolpar för elfordon vid Skillingehus
	KSA2018-041 Lokalisering av turistbyrån
	Sammanfattning av ärendet

	KSA2018-042 Kommunalt stöd 2018 och verksamhetsrapport 2017, Skillingaryd- Vaggeryd Internationella Vänner
	Sammanfattning av ärendet Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda verksamheten för att möte behov där de uppstår. I och med samarbetet kring asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år blir samröret med kommu...
	Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016 och 2017 och ansöker nu om samma belopp för 2018.
	Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 2017.
	Bakgrund Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner startade år 2010 som ett integrationsprojekt med stöd av Leader Västra Småland och har sedan 2015 haft kommunalt stöd.
	Internationella Vänner jobbar främst med integration på individnivå, att inte skapa nytt utan att se till att alla får plats i kommunens föreningar med mera. De har ett brett utbud av aktiviteter och har under 2017 breddat sin verksamhet genom att int...
	fort.
	Internationella Vänner är även en av de främsta samarbetsparterna i det nya boendet på Berget för asylsökande ungdomar som fyllt 18 år.
	Detta samarbete ger än fler kontaktpunkter vilka i sin tur bidrar till att förenkla kommunikationen och dialogen med kommunen. Genom sitt arbete är Internationella Vänner en del i integrationsdelmålet ’Del av samhället’. Grundfinansieringen tillsamman...
	Beslutsunderlag  Verksamhetsrapport 2017, Skillingaryd- Vaggeryd Internationella Vänner inkommen skrivelse 2018-01-08 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-30

	KSA2018-043 Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar
	KSA2018-044 Information- Status för mejeriet(nulägesanalys)
	KSA2018-045 Medborgarcafé- uppdrag till kommunledningskontoret
	KSA2018-046 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för kommunstyrelsen inklusive Räddningstjänsten
	KSA2018-047Motion- Gratis WiFi till äldreboenden, Socialnämndens   återrapporteringSvar gällande grattis WiFi till äldreboende
	KSA2018-048Utredning- Budgetavvikelse Vattenverk
	KSA2018-049Delgivningar
	Arbetsutskottets beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	KSA2018-050Ändring av sammanträdestider för arbetsutskott 7 juni och 18 april
	KSA2018-051Övriga frågor


