
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 1(50) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den  
1 mars 2017 kl. 09.00–17:10 
Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 för lunch samt mellan 16:10-16:20 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Christer Sandén (KD) 
Ulf Abrahamsson (C), jäv § 042 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Ulf Abrahamsson (C), § 042 
Jerry Karlsson (L) 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Berry Lilja (S) 
Tommy Ottosson (S), tjg. ersättare för Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S), §§ 028-043 
Ulrika Åberg-Juul (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S), §§ 044-060 
Klas Gustavsson (V), tjg. ersättare för Lennart Karlsson (V) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Camilla Wallin-Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 029-030 
 Torbjörn Åkerblad, kanslichef, §§ 030, 060 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 029-030 
 Åsa Öhrn, personalchef, § 054 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare, §§ 028-041, 043-060 
 Fredrik Nord (SD), ej tjg. ersättare 
 Ulrika Åberg-Juul (S), ej tjg. ersättare §§ 031-043 

Utses att justera Stig-Göran Hultsbo (MP) Paragrafer 028-060 
Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 7 mars 2017 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Stig-Göran Hultsbo 
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Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-03-01 Paragrafer 028-060 
Anslaget sätts upp 2017-03-08 Anslaget tas ner 2017-03-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2017-03-01 

Ärende § 049 Ärende § 053 Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 
Allan Ragnarsson 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 1 
Christer Sandén  1 1 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1 1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo  1 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Kristin Stark 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1  1 
Berry Lilja  1  1 
Kenneth Åberg 
Annelie Borgström 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Ödebrink 
Tommy Ottosson  1  1 
Ulrika Åberg-Juul  1  1 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson  1 1 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg  1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Fredrik Nord 
SUMMA 5  8 9  4 
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Sammanträdesdatum:   Sida: 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar: 

Tillkommande ärenden: 

- Övriga frågor 
Tillgång till kommunala handlingar i pappersform 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Trender inom samhällsutvecklingen – Workshop 

Sammanfattning av ärendet 
2010 tog SKL och Kairos Futures AB fram underlag för att diskutera 
trender, drivkrafter och utmaningar. Materialet, som är uppdaterat 2014 av 
SKL, är tänkt att vara till stöd för medlemmarnas planeringsarbete. 

På kommunchefsnätverket i regionen har man belyst vikten av att arbeta 
med SKLs framtagna trender lokalt för att sedan jämföra bilden regionalt. 
Detta för att analysen av de framtagna trenderna inte bara ska ge en bild av 
storstadens utmaningar och möjligheter. 

Trenderna har analyserats i två workshops av tjänstemän i kommunens 
ledningsgrupp samt i kommunledningskontorets ledningsgrupp. 
På dagens sammanträde med kommunstyrelsen genomförs en tredje 
workshop för att få politikernas bild av framtida trender. 
Kommunstyrelsens analys ska sammanställas ihop med de två tidigare 
analyserna gjorda av tjänstemännen för att kunna utgöra underlag för 
strategisk planering i framtiden. 

Även GGVV-presidier ska ha en genomgång av dessa trender. 

SKLs material finns tillgängligt på www.skl.se, eller genom länkar nedan: 

FILM 
 https://youtu.be/YDRhMtWfJJU

Underlag/inläsningsmaterial 
 https://skl.se/download/18.547ffc53146c75fdec079e4b/1404478740

292/skl-15-trender-vagval-for-framtiden-2025.pdf

http://www.skl.se/
https://youtu.be/YDRhMtWfJJU
https://youtu.be/YDRhMtWfJJU
https://skl.se/download/18.547ffc53146c75fdec079e4b/1404478740292/skl-15-trender-vagval-for-framtiden-2025.pdf
https://skl.se/download/18.547ffc53146c75fdec079e4b/1404478740292/skl-15-trender-vagval-for-framtiden-2025.pdf
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Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde – Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner lämnad information.

Sammanfattning av ärendet 
Den kommunövergripande årsredovisningen beslutas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 15 mars, i kommunstyrelsen 6 april och i kommunfullmäktige 
24 april, samtidigt som den totala miljöredovisningen. 

Kommunstyrelsen får vid dagens sammanträde en övergripande information 
om kommunstyrelsens egen verksamhetsberättelse. Den kommer att gå till 
beslut samtidigt som årsredovisningen, genom kommunstyrelsens 
arbetsutskott 15 mars, och innehåller fördjupad information såsom 
kommunstyrelsens egna miljömål och programbudgetmål. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 
Bokslut 2016 KS information 1 mars 2017 
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Mål för integrationsarbete – nyckeltal och resurser 

Kommunstyrelsens beslut 
1. 1,2 mkr anslås av de statliga anslagen att användas till samordning av

arbetet med kommunstyrelsens mål för integration under 
mandatperiodens resterande två år. 

2. Kommunstyrelsen bekräftar att arbetsmarknadsenheten (AME) skall
verkställa uppföljningen av kommunstyrelsens mål för integration
enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 112.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2017 att godkänna vision, 
övergripande mål samt delmål för integrationsarbete. 
Beslutsunderlaget för mål för kommunens integrationsarbete har tagits fram 
av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Underlaget har tagits fram genom workshops med 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremellan har 
kommunens ledningsgrupp bedömt nuläget för kommunens 
integrationsarbete. Fokus för målarbetet är integration av nyanlända. 

Beslutad vision, övergripande mål samt delmål för kommunstyrelsens 
integrationsarbete: 
Vision: Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Övergripande mål: Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla 
Vaggeryds kommun. 

5 delmål: 
1. Integrerade bostadsmiljöer
2. En del av samhället
3. Utbildning och kompetens
4. Arbete, praktik och försörjning
5. Samordnad uppföljning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 112 ansvarar 
Kommunledningskontoret för att kommunens riktlinjer revideras och 
fastställs till kommunfullmäktige vid behov eller senast vart fjärde år.  
Kommunstyrelsens beslutade mål för integration är en del i den processen. 

Följande hanterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25, § 021 

forts. 
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Roller: 
Mångkulturella rådet hänskjuts till den parlamentariska gruppen, för att titta 
på om den behövs. 
Flyktinggruppen är en tjänstemannagrupp som får informera åter om tänkt 
arbete framåt. 
Arbetsmarknadsenheten (AME) skall verkställa uppföljningen av 
kommunstyrelsens mål för integration enligt kommunfullmäktiges beslut 
2009-11-30 § 112 ”Arbetsmarknadsenheten har ett särskilt ansvar för 
flyktingmottagning och med detta följer att enhetens verksamhetschef har 
ett ansvar att ta initiativ till samordning av insatserna.” 
 
Accepterade värden på 2,5,10 års sikt: 
Ett antal möjliga kvantitativa och kvalitativa nyckeltal och indikatorer att 
mäta delmålens uppfyllelse har identifierats och kommer att lämnas över till 
AME för vidare hantering. När en samordnande resurs är på plats skall en 
återkoppling av nuläget kring delmålen ske utifrån ett urval av dessa 
kvantitativa och kvalitativa mått. 
Redovisningen skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott som utifrån 
dessa skall föreslå accepterade värden på kort och lång sikt (2,5,10 år 
exempelvis). Kommunstyrelsen skall sedan besluta om dessa accepterade 
värden och få en uppföljning på utvecklingen 1 gång per kvartal. 
 
Resursåtgång: 
1,2 mkr anslås av de statliga anslagen att användas till samordning av 
arbetet med kommunstyrelsens mål för integration under mandatperiodens 
resterande två år. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av arbete – Mål för integration 2016-12-07, 2016-12-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 227 
Förslag till mål för integrationsarbetet 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11, § 005 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 112 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25, § 021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Miljöredovisning Statistikrapport 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen som presenteras i 
Miljöredovisning Statistikrapport för 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I miljöredovisningen daterad 2016-03-16 redovisas för 2015 för det 
miljöarbete som skett i nämnder och kommunala bolag under 2015 utifrån 
Miljöprogrammets handlingsplan. Det redovisades även hur långt 
verksamheterna har kommit med åtgärderna. Statistik och måluppföljning 
kunde inte redovisas eftersom det har skett ett skifte på miljöstrategtjänsten 
och det därmed inte fanns tid att hantera och bearbeta data. Denna rapport 
redovisar statistiken och måluppfyllelsen för 2015. 
  
Beslutsunderlag 
Miljöredovisning Statistikrapport 2015 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08 
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Redogörelse för att nå miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. utreda frågan om olika milersättning för olika typer av privat bil som 
används i tjänsten 

2. utreda frågan om att inrätta en bilpool i Vaggeryd 

3. ta fram förslag på reviderade ägardirektiv för de kommunala bolagen 
med fokus på miljöaspekten i allmänhet och fordonen i synnerhet 

4. utreda frågan om att bygga ett cykelgarage vid Skillingehus. I 
utredningen bör det även framgå möjligheten till laddning av både 
privat och kommunägd elcykel 

5. utreda frågan om att erbjuda anställda en elcykel som personalförmån 

6. underlaget för utredningen säkerställs faktamässigt 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2015 kördes ca 40 000 mil (ca 24 % av den totala körsträckan) i 
privata bilar i tjänsten. Det finns ingen kontroll på vilken typ av bilar som 
används och hur miljövänliga de är. För att stimulera anställda att använda 
miljöbilar eller fossilfria bilar bör möjligheten till olika milersättning 
beroende på vilken privatägd bil personalen kör utredas. Av utredningen bör 
framgå vilka bilar som ska ingå i de olika klasserna och vilken ekonomisk 
ersättning som är rimlig för de olika klasserna. Syftet är att få fler att välja 
miljömässigt bättre bilar när privata bilar används i tjänsten.  
 
Under hösten 2016 har det visat sig finnas en efterfrågan på en bilpool som 
är stationerad i Vaggeryd. I Vaggeryd finns bl a både högstadie- och 
gymnasieskolor med personal som reser mycket i tjänsten, sim- och 
sporthallarna, kultur- och fritidsverksamheten, nya familjecentralen samt 
personal boende i Vaggeryd som skulle kunna ha nytta av en bilpool. Av 
utredningen bör framgå vilken typ av bil och antalet bilar som ska finnas i 
bilpoolen, vart bilpoolen ska placeras och vem som ska administrera 
utlämning av nyckel etc.   
 
 forts. 
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Vid arbetet med att ta fram en redogörelse för hur vi ska uppnå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan har det visat sig att upphandlingspolicyn och de 
riktlinjer och åtgärder som beslutats i miljöprogrammet inte följs. 
Upphandlingspolicyn och åtaganden i miljöprogrammet gäller för såväl 
förvaltningar som kommunala bolag. Utredningen bör därför ta fram förslag 
på reviderade ägardirektiv för våra kommunala bolag med fokus på 
miljöperspektivet i stort och med särskilt fokus på inköp av fordon. 
 
Att undvika resor med bil är en av de mest klimateffektiva åtgärderna. Vissa 
kan ersättas med cykel/elcykel alternativt digitala möten. Av utredningen 
bör förutsättningarna för att ha en elcykel i ”bilpoolen” utredas samt vilka 
laddningsmöjligheter som finns eller kan skapas för såväl privata som 
kommunägda elcyklar. För att på ett smidigt sätt kunna parkera både 
elcyklar och vanliga cyklar, både under arbetstid och kvälls- och helgtid bör 
det även utredas om det finns möjlighet att bygga ett cykelgarage vid 
Skillingehus. För att främja att anställda cyklar till och från jobbet såväl som 
i tjänsten bör garaget även vara tillgängligt för parkering av privata cyklar.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 120 
Redogörelse för hur verksamheterna ska uppnå målen för miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan, 2016-12-06 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 011 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektören redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår som tillägg till beslutet att underlaget 
för utredningen säkerställs faktamässigt. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med sitt tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, vindkraftspark Boarp, Eolus Vind AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun tillstyrker hela 
anläggningen, vindkraftspark Boarp. 
 
Reservation 
Jerry Karlsson (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för sitt eget förslag. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sitt eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till Vaggeryds kommun har inkommit begäran om yttrande från 
Miljöprövningsdelegationen gällande ansökan om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet, vindkraftspark Boarp, från Eolus Vind AB. Ansökan gäller 
uppförande och drift av 13 vindkraftverk, varav Försvarsmakten i yttrande 
har motsatt sig etablering av 9 av dessa verk med hänvisning till att verken 
är placerade inom område med behov av hinderfrihet för Skillingaryds 
skjutfält och Hagshults flygfält. Kommunen har möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 
 
Kommunen har samtidigt att ta ställning till att: 
- tillstyrka hela anläggningen eller 
- tillstyrka några verk, avstyrka andra eller 
- avstyrka hela anläggningen 
 
Kommunen har begärt och fått svarstiden förlängd till den 4 april 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Eolus Vind AB, 
inkommen 2016-12-01 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-09-23, § 166 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-24, § 149 
Länsstyrelsens förslag på komplettering, 2014-09-29 
Skrivelser från allmänheten – totalt tio (10) skrivelser 
Begäran från Länsstyrelsen i Östergötland, inkommen 2015-09-02 
(Innehåller Försvarsmaktens yttrande och Eolus bemötande) 
 forts. 
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Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av 
vindkraftverk, enligt miljöbalken 16 kap 4 §, ER 2015:05 
Landskapsanalys Vaggeryds kommun, godkänd 7 maj 2014 av 
kommunstyrelsen 
Översiktsplan 2012 Vaggeryds kommun, laga kraft 2014-04-28, sidan 34-36 
Miljöprogram Vaggeryds kommun, antaget av kommunfullmäktige 2014-
09-29, § 84, sidan 39. 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-25, § 020 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 043 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) och Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen avstyrker helan 
anläggningen. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 
några verk i enlighet med Militärens yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Jerry Karlssons förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Bildande av kommunalförbundet Samverkan, 
Återvinning och Miljö (SÅM) för renhållning  
inom GGVV 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att; 
• bilda gemensamt kommunalförbund inom kommunal avfallshantering 

med verksamhetsstart 2018-01-01, 
• godkänna förslag till förbundsordning enligt bilaga 1 
• godkänna förslag till reglemente för direktionen enligt bilaga 2 
• uppdra till förbundet att i samverkan med medlemskommunerna 

utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och 
avfallsplan för medlemskommunerna, 

• förbundets verksamhet i sin helhet (innefattande till exempel 
kostnader för insamling, transport, slutlig behandling av hushållsavtall 
och förbundets administration) ska vara helt intäktsfinansierad, 

• utse två ledamöter och två ersättare, till förbundets interimsdirektion, 
• uppdra åt interimsdirektionen att rektytera förbundsdirektör, sluta 

nödvändiga förberedande avtal samt vid behov uppta lån för att 
finansiera de förberedande åtgärderna för förbundet, 

• uppdra åt interimsdirektionen att fatta, eller i förekommande fall hos 
medlemskommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför 
förbundets start, 

• uppdra åt interimsdirektionen att efter samråd med 
medlemskommunerna fastställa budget (baserad på respektive 
medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för 
verksamhetsåret 2017 snarast möjligt efter förbundets bildande och för 
2018 senast vid april månads utgång, 

• kostnaderna för interimsdirektionen och för etablerandet av förbundet, 
för verksamhetsåret 2017, fördelas och betalas löpande av 
medlemskommunerna enligt grunderna i förbundsordningen § 14 

• detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. 

• uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga 
avtal och handlingar i övrigt. 

 
 
 forts. 
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Sammanfattning av ärendet 
 
Bildande av kommunalförbund 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av 
en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att 
bilda kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM).  
 
Avsikten är att SÅM ska bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall 
enligt 15 kap miljöbalken.   
 
Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor har i de juridiska delarna granskats 
av för ändamålet utsedd juristkompetens. Framgång med samverkan bygger 
till stor del på att förtroende skapas mellan parterna. Avfallsområdet är 
avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför 
förhållandevis lämpligt som samverkansområde.   
 
Syfte med bildande av kommunalförbund 
Syftet med att bilda kommunalförbund för avfallsverksamheterna inom 
GGVV är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar 
verksamhet. Målsättningen är att:   
• säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så 

att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar  
• tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, 

information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och 
materialhantering 

• öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och 
förtroende för verksamheten  

• bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och 
långsiktiga lösningar som håller över tid 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige beslut 2017-01-30, 015 
Tjänsteskrivelse version 2017-02-07 
Förslag till förbundsordning version 2017-02-07 (Bilaga 1) 
Reglemente direktion (Bilaga 2) 
Beslutsunderlag (Bilaga 3) 
Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 4) 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 044 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 
att kommunicera borgensförbindelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Vaggeryds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den  

14 januari 2008, vari Vaggeryds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Vaggeryds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenär. 

 
2. Vaggeryds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vaggeryds kommun den 8 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvest medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 
3. Vaggeryds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vaggeryds kommun den 8 augusti 2011, vari Vaggeryds kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 
 

4. Utse kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson och kommundirektör, 
Bengt-Olof Magnusson att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
Vaggeryds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 14 januari 2008.  
 
 forts.  
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Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Vaggeryds kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen är 
det av mycket stor vikt att Vaggeryds kommun innan borgensförbindelsens 
giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som 
anges i detta ärende, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod.  
 
Samtliga föreningar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Vaggeryds kommun undertecknade Regressavtalet den 8 augusti 2011 och 
Garantiavtalet den 8 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På 
så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 
 
Beslutsunderlag 
Kommuninvest, skrivelse daterad 2016-11-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 005 
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Webbsändning av kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden

ska livesändas på webben genom att anlita Mediacenter i Jönköping 
som total tjänsteleverantör med start våren 2017. 

2. Kostnaderna för livesändning ska budgeteras för att rymmas inom
ramen för kommunfullmäktiges budget från och med 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagit fram förslag på lösning för att livesända 
kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Fyra förslag har 
presenterats för den parlamentariska gruppen som ställt sig bakom alternativ 
1, som innebär att Mediacenter i Jönköping anlitas för uppdraget. 

Bakgrund 
Genom att kommunens invånare kan följa kommunfullmäktiges 
sammanträden via webben ökar tillgängligheten – fler ges möjlighet att på 
distans ta del av mötet eller att ta del av det i efterhand. Bättre tillgänglighet 
bidrar till ökad insyn i politiska frågor och därmed bättre demokrati. En 
förhoppning är också att det kan bidra till ett ökat intresse för politik och att 
engageras sig politiskt. 

Enligt SKL:s granskning av kommunernas webbplatser, som ingår i KKiK 
(Kommunens Kvalitet i Korthet) är det i dag hälften av landet kommuner 
som sänder kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 

Genom sociala medier och olika webb-TV-plattformar finns i dag flera olika 
sätt att sända webb-TV på. Alltifrån gratistjänster till mer professionella 
lösningar med kostnader därefter.  

Kommunledningskontoret har tittat på fyra olika lösningar för livesändning 
och deras för och nackdelar. Alla lösningar kan i grunden sändas från vilken 
lokal som helst så länge det finns tillräckligt bra internetuppkoppling. 

forts. 
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För att snabbt komma igång och inte behöva omprioritera personella 
resurser ser både kommunledningskontoret, den parlamentariska gruppen 
samt kommunfullmäktiges presidium alternativ 1 som det bästa alternativet 
tillsvidare. Alternativet innebär att Mediacenter i Jönköping blir 
totalleverantör utav sändningen med en avtalstid på ett år som förlängs med 
ett år i taget.  
 
Mediacenter är ett kommunalförbund i Jönköpings län där Vaggeryds 
kommun är medlem. Eftersom Mediacenter finns för att kunna tillhandhålla 
denna typ av tjänster till medlemmarna behöver ingen upphandling göras. 
 
Mediacenter har god erfarenhet av att sända kommunfullmäktiges 
sammanträden från andra kommuner i länet. De använder en väl etablerad 
plattform som heter Solid Tango för livesändning och visning i efterhand. 
Sändningarna kan bäddas in på kommunens webbplats. När sändningen är 
publicerats är det enkelt att gå direkt till ett specifikt ärende. 
Sammanträdena lagras ett år eller längre på Mediacenters lagring i Solid 
Tango. Vi kan välja att lagra material längre tid även på egna servrar. 
 
Exempel från Gislaveds och Vetlanda kommun finns på 
webbplatsen: https://mediacenter.solidtango.com 
 
Kostnad 
Kostnaden är 8 000 kr per sändning, inklusive lagring. Lagringstiden är 
normalt ett år, därefter kan en mindre lagringskostnad tillkomma om 
filmerna ska ligga kvar på plattformen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2016-10-19, § 200 
Bilaga – kostnadsförslag webbsända kommunfullmäktige 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 045 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Jerry Karlsson (L), Maritha Bengtsson (KD),  
Stig-Göran Hultsbo (MP) och Jan-Olof Svedberg föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2017 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger befattningshavare rätt att attestera konton enligt 
upprättat förslag för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ordning för attesträtt för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla för år 2017. 

Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om attesträtt. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ordning för attesträtt för kommunstyrelsens  
verksamhetsområde 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 006 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medarbetar- och ledarskapsprogram 

Kommunstyrelens beslut 
1. Ärendet tas upp på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde i april.

2. Personalchef Åsa Öhrn bjuds in för att föredra ärendet.

Sammanfattning av ärendet 
Det tidigare personalpolitiska programmet ”Ledarskap och medarbetarskap i 
Vaggeryds kommun” beslutades av kommunstyrelsen i november 2001. 

Det nya medarbetar- och ledarskapsprogrammet har tagits fram i samverkan 
med fackliga organisationer, chefer i kommunens verksamheter samt 
förvaltningschefer. Det har också varit föredraget i förhandlings-
delegationen där den politiska ledningen fått möjlighet att påverka 
innehållet.  

Programmet bygger på kommunens vision och värdegrund som är viktiga 
grundstenar i det medarbetar- och ledarskap som ska prägla kommunen med 
respekt för människa, delaktighet i att kunna påverka genom ständiga 
förbättringar. Arbetet ska vara ska en plats för glädje, där vi får möjlighet att 
göra skillnad för dem vi är till för. 
Det tydliggöra också de förväntningar som är förknippade med att vara 
medarbetare och ledare i kommunen. 

Det beskiver också inriktningen inom viktiga personalpolitiska områden 
som friskvård och hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, 
kompetensförsörjning och lönepolitik. 

Beslutsunderlag 
Förslag till medarbetar- och ledarskapsprogram 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion i kommunstyrelsen föreslår ordförande Gert Jonsson (M) 
att ärendet tas upp på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde i april och 
att personalchef Åsa Öhrn bjuds in för att föredra ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kultur- och fritidsnämnden – Begäran om stöd för ett 
lokalt kulturarrangemang 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ser positivt på musikalprojektet men avslår framställd 
begäran med motiveringen att ansvar för finansiering ligger inom det 
ordinarie uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fått av 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan ska genomföra en föreställningsvecka 27 mars – 1 april 2017 
och slutförande av ett samspels- och musikalprojekt under verksamhetsåret 
2016-2017. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att anslå 20 000 kronor 
för att stödja projektet. Nämnden ansöker nu om 20 000 kronor hos 
kommunstyrelsen som stöd för en lokal kultursatsning för kommunens 
invånare. Med hänvisning till att kommunstyrelsen tidigare bidragit med 
80 000 kr till det regionala kulturprojekt ”Smålands kulturfestival” anser 
nämnden att det är rimligt att kommunstyrelsen denna gång stödjer ett större 
lokalt kulturarrangemang som i detta sammanhang anordnas av 
kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-01, § 002 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 057 
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Exploateringsavtal del av Gärahov 2:1, Lyckorna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal mellan 
Vaggeryds kommun och Pålsson Bygg i syfte att de upprättar 12 småhus 
enligt gällande plan på del av Gärahov 2:1, Lyckorna i Vaggeryd.  
 
Exploateringsområdet är totalt ca 6 000 kvm och priset 300 kronor per kvm. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-28,  
§ 144, att erbjuda Pålssons Bygg ett annat attraktivt läge än den mark vid 
Vaggeryds kvarn (kv. Mjölnaren) som erbjöds VSBo istället, har 
kommunledningskontoret haft kontinuerliga diskussioner med Pålssons 
Bygg om möjliga alternativ. 
 
Idag har man kommit överens om ett samarbete i syfte att upprätta totalt  
12 enplanshus på detaljplanerat område på del av Gärahov 2:1, Lyckorna. 
Detaljerna i överenskommelsen redogörs för i upprättat exploateringsavtal 
med bilagor. 
 
Exploateringsområdet är beräknat till ca 6 000 kvm och prissatt med tanke 
på det centrala och attraktiva läget till 300 kronor per kvm. 
 
Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal med bilagor 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 026 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förlag 
och finner det bifallet. 
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Markärende – Friluftsgården Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget om byte av mark. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Abrahamsson (C) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden har framfört önskemål om att elljusspåret vid 
Vaggeryds Friluftsgård i sin helhet ska vara draget på kommunal mark. 
Kommunen har av berörd fastighetsägare Ålandsö 2:1 erbjudits den mark 
som spåret i dag går på i utbyte mot annan av kommunen ägd mark i 
anslutning. 
 
För att bytet ska kunna göras anser kommunledningskontoret att det behöver 
göras en värdering av den mark som ska skiftas. Värderingen föreslås göras 
av en opartisk extern konsult.  
 
Arbetsutskottet hänsköt 2017-01-25, § 038 frågan till kommunstyrelsen om 
kommunstyrelsen är beredd att tillstyrka ett byte av mark enligt framlagt 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-16 § 164 
Tjänsteskrivelse, kultur och fritid, 2015-11-25 
Mejl från VSOK 2016-04-13 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 § 030 
Kartunderlag daterat 2017-01-23 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-25, § 038 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår, med instämmande av Allan Ragnarsson (M),  
Jan-Olof Svedberg (SD) och Kenth Williamsson (S), att kommunstyrelsen 
avslår ett byte av mark. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget att avslå ett byte 
av mark och finner det bifallet. 
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Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av 
Pålen 1:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och anta 
detaljplanen för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av Pålen 1:1, 
Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö- och byggnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa en utökad byggrätt samt ge möjligheter 
för olika former av ändamål som bostäder, handel eller olika typer av 
service. Detaljplanen har upprättas via utökat förfarande.  
 
Efter samrådstiden har kontakter tagits med ägarna till Gästgivaren 1. På 
fastigheten finns en större butik – Hemköp. Den flyttning av 
återvinningsstationen som förutsatts under samrådet har nu placerats invid 
korsningen Artillerigatan/Infanterigatan. Markytor för bilparkering har 
också förlagts så att de till viss del inkräktar på fastigheten Gästgivaren 1. 
De föreslagna ändringarna inkräktar inte på funktion eller framtida 
byggrätter på fastigheten Gästgivaren 1. Tvärtom har så kallad korsprickad 
mark i gällande plan ersatts med sammanhängande byggrätt. Gästgivaren 1 
har, med dessa förändringar jämfört med gällande plan, lagts till 
planförslaget.  
 
Gästgivaren 2 har också lagts till inom planområdet. Detta har gjorts för att 
ge planen en naturlig avgränsning. Inga förändringar, jämfört med gällande 
plan, föreslås för Gästgivaren 2.  
 
Detaljplanen var ute för granskning mellan 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27. 
Inkomna synpunkter är redovisade i upprättad ett granskningsutlåtande. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-07, § 089 
Plankommittens förslag 2015-01-27 
Miljö- och byggnämnden beslut 2014-10-28 § 172  
Miljö- och byggnämnden beslut 2016-05-31 § 98 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-01-31, § 13 
Granskningsutlåtande 
Antagandehandlingar 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 054 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Jerry Karlsson (L), Berry Lilja (S), Allan 
Ragnarsson (M), Maritha Bengtsson (KD), Jan-Olof Svedberg (SD)  
och Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Lokalbehov skolan i Hok  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram lokaler för 50 elever i Hok 

enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. 

2. Kostnaderna får belasta budgetposten ”Ny högstadieskola i Vaggeryd” i 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25, § 8 om temporära 
lokaler för 50 elever i Hok. Detta i syfte att fullt ut verkställa kommun-
fullmäktiges beslutade stadieindelning till hösten 2017. 
 
Arbetsutskottet gav 2017-02-14, § 049 kommunledningskontoret i uppdrag 
att förvärva Morarp 2:157 som ägs av Svenska Kyrkan. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 8 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 049 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottet förslag 
och finner det bifallet. 
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Arbetsmiljöåtgärder – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner barn- och utbildningsnämndens förslag att 
åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder punkt 1-7 men beslutar att invänta 
förvaltningsrättens utslag i ventilationsfrågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-01-25, § 7 att 
kommunstyrelsen beslutar att åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder enligt 
upprättad sammanställning daterad 2017-01-27. 
 
Fastighetsenheten har upprättat en redovisning över prioriterade 
arbetsmiljöproblem daterad 2017-02-10. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 7 
Sammanställning av prioriterade arbetsmiljöåtgärder, bilaga till  
barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25 
Fastighetsenhetens redovisning över prioriterade arbetsmiljöproblem 
daterad 2017-02-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-14, § 050 
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Utveckling Vaggeryds centrum – Östergatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bygga etapp 3 av centrumutvecklingen i Vaggeryd genom att bygga om 
Östergatan i centrala Vaggeryd utifrån föreslagna skiss. Kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag om en enkelriktad 
motorfordonstrafik på Östergatan mellan Viktoria- och Storgatan. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att en fullständig kommunikation sker med 
berörda parter innan arbetet påbörjas. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 
2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i och 
parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes under 
hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras för 2017. 
 
 forts. 
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Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 
informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska utskottet om 
det fortsatta arbetet med centrumutvecklingen. 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 § 57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 § 17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 § 25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 § 34 uppdrag om att ta fram förslag 
för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 § 43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 § 60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 § 79 om justering av skiss över 
torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 § 2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 § 12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 § 039 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 § 27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 § 062 om att påbörja steg 2 
Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 § 47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 § 62 om byggnationen Storgatan, 
skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 § 76 om diskussionsunderlag för 
informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 § 90 om utvecklingen av Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 003 
 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
P O Toftgård (C), ordförande i tekniska utskottet, föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter en ingående diskussion föreslår ordförande Gert Jonsson (M) ett 
tillägg till beslutet att kommunstyrelsen förutsätter att det sker en fullständig 
kommunikation med berörda parter innan arbetet sätts igång. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag med föreslaget tillägg och finner det bifallet.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 047 2016/175 31 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Ge lokala musiker/kulturarbetare möjlighet att 
uppträda i vår kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget att ge lokala musiker och 
kulturarbetare möjlighet att uppträda i kommunen och ger därmed  
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att vara behjälpliga med att på olika 
sätt stödja arrangemang där dessa aktörer får möjlighet att visa upp sina 
färdigheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamötena Kenth Williamsson (S) och Tuula Ingner (S) har 
lämnat in en motion daterad 2016-09-05 med förslag att kommunen tar på 
sig uppdraget att ge musiker/kulturarbetare större möjligheter att visa upp 
sig lokalt. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden, som i 
beslut 2016-12-14 § 149 föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Nämnden är villig att vara behjälpliga med och på olika sätt stödja 
arrangemang där dessa aktörer får möjlighet att visa upp sina färdigheter. 
Nämndens bedömning är att det fordras ett mindre ekonomiskt tillskott för 
att genomföra motionens intentioner. Till detta återkommer kultur- och 
fritidsnämnden med i budgetarbetet för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-09-05 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 100 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2016-10-10 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-12-14, § 149 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-17 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 028 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) tackar för beredningen av motionen och föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Motion – Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund 
föreslås bli kommunala naturreservat 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ställer sig i enlighet med kultur- och 

fritidsnämnden positiva till motionens intentioner att säkra områdena 
vid Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund för tätortsnära 
friluftsverksamhet och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
utreda frågan. 

 
2. Motionen anses därmed delvis bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Robert Alkemark (S), Tuula Ingner (S), Anna 
Karin Slunge (S) och Kenneth Åberg (S) har lämnat in en motion daterad 
2016-08-24 med förslag att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att inrätta s.k. ”tätortsnära kommunala 
naturreservat” i enlighet med Naturvårdsverkets definition och med 
utnyttjande av bidrag från ”Den lokala naturvårdssatsningen (LONA)” för 
friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-21, § 167 att remittera 
motionen till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2016-10-20 § 091 att 
kommunfullmäktige ställer sig positiva till att utreda förutsättningarna för 
att inrätta kommunala naturreservat. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2016-12-14 § 150 ställt sig i 
grunden positiva till motionens intentioner att säkra områdena vid 
Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund för tätortsnära 
friluftsverksamhet och att kommunledningskontoret får uppdraget att  
utreda frågan. 
 
Nämnden menar att det kan finnas alternativ till kommunala naturreservat 
som i detta sammanhang kan vara mer lämpligt för att inte påverka de 
berörda föreningarnas verksamhet negativt. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 24 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 077 
Arbetsutskottets beslut 2016-09-21, § 167 
Tekniska utskottets yttrande 2016-10-20, § 091 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-12-14, § 150 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-17 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 029 
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Motion – Ny upphandlingsmodell 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning 
görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 
 
Upphandlingsenhetens svar på motionen:  
 
Upphandlingsenheten har under våren tillsammans med Jönköpings läns 
upphandlingschefer varit inbjuden att träffa vår civilminister Ardalan 
Shekarabi, för att bland annat diskutera hur upphandlingsenheterna ska 
kunna ställa och följa upp krav på lagförslaget om kollektivavtalsvillkor i 
upphandlingar. 
 
Civilminister Ardalan Shekarabi vill lagstifta så att företag som vill sälja 
varor eller tjänster till offentlig sektor måste kunna erbjuda de anställda 
löner, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal. Kritiken 
mot förslaget har varit hård på grund av följande: 
 

• Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. 
• Det krävs ingående sakkunskaper. 
• Kollektivavtalen är inte allmänt tillgängliga 
• Små och medelstora företag har ej alltid kollektivavtal 

Riksdagen sa nej, 2016-11-30, till de delar som handlar om att myndigheter 
vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas 
personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i 
upphandlingens slutfas men riksdagen anser att det kommer vara svårt att 
genomföra förslaget i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade 
konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med 
i upphandlingsprocesser.  

 forts. 
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Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester. Denna kompentens finns inte idag i kommunen. 
Upphandlingsenheten kan därför få svårigheter vid ett eventuellt införande 
av en upphandlingsmodell, Vita jobb, enligt inlämnad motion. 
 
På grund av att expertkunskap inom detta område saknas i kommunen 
föreslår upphandlingsenheten att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Berry Lilja (S) föreslår bifall till motionen. 
 
Ulf Abrahamsson (C) och Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Kenth Williamssons m.fl. förslag och Stig-Göran Hultsbos förslag 
om återremiss. 
 
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 
  
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras 
 
 forts. 
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Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 Nej-röster mot 5 Ja-röster att ärendet ska 
återremitteras. 
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Motion – Övergångsställe vid korsningen Storgatan-
Ödestuguvägen i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med tekniska utskottets 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Jan Sjögren (SD) har lämnat in en motion daterad 
2016-10-15 med förslag att anordna ett övergångsställe vid korsningen 
Storgatan-Ödestuguvägen i Vaggeryd. 
 
Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. 
 
Tekniska utskottets utbyggnadsplan för GC-vägnät innehåller en utbyggnad 
utmed Ödestuguvägen i samband med att VSBo bygger planerade hyreshus 
på kvarteret Tor. I samband med GC-vägsutbyggnaden kommer korsningen 
mellan Storgatan och Ödestuguvägen säkras upp med förstärkt passage för 
att öka trafiksäkerheten. 
 
Ett övergångställe är inte aktuellt utifrån trafikmängd och dess falska 
upplevda trygghet. Fotgängare som korsar gatan på övergångsställe löper 
större risk än fotgängare som korsar i andra punkter. Förklaringen är att 
övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet. Fotgängarna känner 
sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt 
gör. Väjningsregeln ”zebralagen” som införd år 2000 har inte bidragit till 
ökad trafiksäkerhet för fotgängare som korsar körbanan på ett 
övergångställe. Däremot har framkomligheten genom minskad väntetid vid 
högtrafikerade vägar förbättrats. Valet mellan att anlägga ett övergångställe 
eller inte avgörs utifrån accepterad väntetid för att korsa gatan och den 
ökade olycksrisken. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-10-15 
Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet 2016-11-08 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 005 
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Medborgarförslag – Sänkt hastighet på Smedbygatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, i enlighet med tekniska 

utskottets förslag, med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare 
beslut 2015-03-30 § 028. 

 
2. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 1 september 2016 med förslag att 
hastighetsbegränsningen på Smedbygatan i Vaggeryds ska sänkas från 
nuvarande 50 km/h till 30 km/h.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande av tekniska utskottet. 
 
Genomförda trafikmätning på aktuell gata visar att 93 % av trafikanterna 
håller befintlig hastighetsgräns på 50 km/tim. Normalhastigheten är 38 
km/timmen. Att det finns en gångpassage och parkeringsplatser som medför 
att man måste backa ut i gatan skulle kunna motivera en hastighetsgräns på 
40km/timmen. Kommunens bashastighet inom tätbebyggt område är 
50km/timmen. 30km/timmen förekommer på vissa sträckor förbi 
skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om hastigheten på Smedbygatan i 
antagen hastighetsplan, 2015-03-30 § 028. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-09-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 101 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande av tekniska 
utskottet. 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 § 028 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 007 
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Medborgarförslag – Lekplats i Götafors 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om lekplats i Götafors, i 

enlighet med tekniska utskottets förslag, med hänvisning till den 
antagna utvecklingsplanen för aktivitets- och lekplatser. 

 
2. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 4 oktober 2016 med förslag att 
anlägga en lekplats i Götafors vid Bondstorpsvägen och Mellängsgatan.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. Kommunledningskontoret 
har därefter överlämnat medborgarförslaget till tekniska utskottet för förslag 
till svar. 
 
Kommunstyrelsen har nyligen antagit en utvecklingsplan för kommunens 
allmänna kommunala lekplatser (2017-01-11 § 19). I planen anges bland 
annat riktlinjer för placering av de kommunala lekplatserna och där anges 
att avståndet till en lekplats inte ska vara längre än omkring 600 meter. 
Vardaglig lek/närlek bör lösas på, eller i närheten av, den egna fastigheten.  
 
I samband med framtagandet av lekplatsplanen framkom dels att det är 
relativt nära till närliggande lekplatser och dels att det inte finns någon 
lämplig ledig plats för en allmän kommunal lekplats i Götafors-området. De 
obebyggda områden som anges i medborgarförslaget är troligen en 
obebyggd exploateringsbar tomtmark som inte ägs av Vaggeryds kommun. 
 
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
den antagna utvecklingsplanen för aktivitets- och lekplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-10-04 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-11-21 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 008 
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Samordnare skola och näringsliv – skrivelse från 
platschefen på AQ Enclosure Systems AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Det initiativ som ordförande presenterade för Näringslivsrådet ska hanteras 
enligt följande: 
Följande tre punkter remitteras till barn- och utbildningsnämnden i syfte att 
få svar på hur dessa frågeställningar kan utvecklas och mötas samt bedöma 
om det kan ske inom eller utom nuvarande resurser. 
- Att tillse att studenter får praktikplatser och kontaktnät inom 

näringslivet i vår kommun. 
- Att tillse att näringslivets faktiska förutsättningar kommer tillbaka till 

skola och på så vis höja kvalitén i den grundutbildning som skolan ska 
ge. 

- Att arbeta med eventuella äldre och förlegade föreställningar om hur 
både skola och näringsliv fungerar och arbeta utifrån hur det går att 
skapa bättre och uppdaterade bilder hur både skola och näringsliv 
fungerar idag. 

 
Följande tre punkter hanteras av AME inom det Integrationsuppdrag/mål 
som kommunstyrelsen beslutat. 
- Att arbeta med SFI etc. 
- Att vara en del av Integrationsarbete etc. 
- Att samverka med övriga aktörer etc. 

Därmed ska inte någon ny tjänst tillsättas. 
 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Berry Lilja (S), Tommy Ottosson (S) och Ulrika 
Åberg-Juul (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
Kenth Williamssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Platschefen för AQ Enclosure Systems AB uttalar i skrivelse till 
kommunstyrelsen att han anser att det är av stor vikt för kommunens 
kompetensförsörjning att en samordnare mellan skola och näringsliv finns 
för att länka samman alla de bra beståndsdelar som finns i kommunen. 
Bifogat skrivelsen finns brev från ordf. för Vaggeryds Näringslivsråd med 
bifogad fil om en tjänst som ”Samordnare Skola Näringsliv”. 
 
 forts. 
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I arbetsbeskrivningen för tjänsten ingår bl.a. 
- Att tillse att studenter får praktikplatser och kontaktnät inom 

näringslivet i vår kommun. 
- Att tillse att näringslivets faktiska förutsättningar kommer tillbaka till 

skola och på så vis höja kvalitén i den grundutbildning som skolan ska 
ge. 

- Att utmana kvalitén i kommunens SFI genom att undersöka och skapa 
förutsättningar för upphandlad SFI och arbetsplatsförlagd SFI 
(Nässjömodellen) 

- Att arbeta med eventuella äldre och förlegade föreställningar om hur 
både skola och näringsliv fungerar och arbeta utifrån hur det går att 
skapa bättre och uppdaterade bilder hur både skola och näringsliv 
fungerar idag. 

- Att vara en del av Kommunen/AME, AF och VNR gemensamma 
pågående integrationsarbete. 

- Att samverka med övriga aktörer. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från platschefen på AQ Enclosure Systems AB 2017-01-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 031 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) med instämmande av Berry Lilja (S) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en tjänst som samordnare enligt det 
löfte som kommunen gett tidigare. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Anställning av förvaltningschef för miljö- och 
byggförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Jönsson anställs som förvaltningschef 
för miljö- och byggförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har via externt rekryteringsstöd genomfört en 
rekryteringsprocess avseende ny förvaltningschef för miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
Personalchef Åsa Öhrn redogör för hur rekryteringsprocessen gått till. 
 
En sista intervjuomgång har hållits med två slutkandidater, Anna Jönsson 
och Kristina Axelsson. 
 
Synpunkter från miljö- och byggförvaltningens personal har inlämnats 
daterad 2017-02-23. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-02-24, § 058 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att Kristina Axelsson anställs som 
förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår  
att Anna Jönsson anställs som förvaltningschef för miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
Sammanträdet ajourneras 10 minuter 
Sammanträdet återupptas 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att anställa Anna Jönsson som förvaltningschef för miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser anställning. 
 forts. 
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Ledamoten Stig-Göran Hultsbo (MP) jämte ordförande Gert Jonsson (M) 
utses till rösträknare. 
 
De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. En av 
rösträknarna prickar av de röstande. 
 
Omröstningsresultat 

Antalet lämnade röster är 13. 

Med 9-röster för Anna Jönsson och 4 röster för Kristina Axelsson beslutar 
kommunstyrelsen att Anna Jönsson anställs som förvaltningschef för  
miljö- och byggförvaltningen. 
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Information om pågående ärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

1. Befolkningstal per 31 december 2016 

2. Ny stadsarkitekt Didrik Weber fr.o.m. 28 mars 2017 
Han kommer att arbeta 3 dagar/vecka, tisdag-torsdag. 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20, § 204,  

Riktlinjer för fordonstvättar    
2. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 

förbundsstyrelsen 2017-01-10 
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-01-13,  

Tillstånd till kameraövervakning, TrackOptic Sweden AB 
4. Fortbildningsrådet, Statsbidrag till studieförbund 2017 
5. Näringsdepartementet, Svar på brev om säkerställande av  

bredband på landsbygden    
6. Kungliga biblioteket, beslut om att få fullfölja skyldighet att   

leverera elektroniskt material på annat sätt än på databärare 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-17 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1. Personalärenden, kommunledningskontoret, beslut 2017-02-13,  

dnr KS 2017/002 
2. Grannehörande, kommunledningskontoret, beslut 2016-12-05,  

dnr KS 2016/011 
3. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, beslut 2016-12-21,  

dnr KS 2016/010, beslut 2017-01-11, 2017-01-20, 2017-01-26, 
dnr KS 2017/010 

4. Kameraövervakning, kommunledningskontoret,  
beslut 2017-01-10 dnr KS 2017/018,  
beslut 2017-01-18 dnr KS 2017/018,  
beslut 2017-01-23 dnr KS 2017/018,  
beslut 2017-01-30 dnr KS 2017/018, 
beslut 2017-02-09 dnr KS 2017/018 

5. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret 
beslut 2016-11-04 dnr Uh 2016/057 
beslut 2016-10-24 dnr Uh 2016/049 
beslut 2016-11-21 dnr Uh 2016/071 
beslut 2016-10-31 dnr Uh 2016/068 

6. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2016-11-30  
dnr TU 2016/009 

7. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2016-12-01, 2016-12-13, dnr TU 2016/010 

8. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2016-12-21,  
dnr TU 2016/012 

9. Kommunalt byggbidrag till enskilda vägar med statsbidrag,  
tekniska kontoret, beslut 2016-12-29 dnr TU 2016/024 

10. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2017-01-03, 2017-01-11, 2017-01-13, dnr TU 2017/005 

11. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2017-01-11, 
dnr TU 2017/010 

12. Kommunalt vägbeläggningsbidrag till enskild väg, tekniska kontoret, 
beslut 2017-01-04, dnr TU 2016/016 

 forts. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 057 2017/003 47 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2017-01-25, 2017-02-14 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2017-01-31 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-20 
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Övriga frågor 
 
Tillgång till kommunala handlingar i pappersform 
Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan om möjligheten att få tillgång till 
kommunala handlingar i pappersform Anledningen är att det förekommer 
svårigheter att hantera dokumenten på läsplattorna. 
 
Ordförande uttalar att det pågår arbete med att förbättra systemet så att det 
ska bli enklare att hantera dokumenten på läsplattorna. De som har problem 
med att hantera dokumenten på läsplattorna ska få dokumenten utskrivna i 
pappersform. Större dokument ska kopieras upp i pappersform. 
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Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018,  
Del 3 - handlingsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till handlingsplan för  

det strategiska boendeutvecklingsprogrammet med de redaktionella 
ändringarna som lämnats vid dagens sammanträde. 

 
2. Uppdaterad handlingsplan delges vid kommunstyrelsens kommande 

sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen för det strategiska boendeutvecklingsprogrammet har sänts 
på remiss. Fyra remissvar har inkommit och inspelen har arbetats in i 
förslaget till handlingsplan. Arbetsutskottets synpunkter från 2017-01-25 
har också arbetats in i förslaget till handlingsplan. 
 
Kommunstyrelsen förseslås godkänna förslaget till handlingsplan. 
 
Yttranden har mottagits från: 
kultur- och fritidsnämnden 
VSBo 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialdemokraterna Vaggeryd-Skillingaryd 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 
Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018, Del 3 – handlingsplan 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 004 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, går igenom handlingsplanen  
och de uppdateringar som arbetats in efter sammanträdet med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. En del redaktionella ändringar lämnas av 
kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till 
handlingsplan med de redaktionella ändringarna som lämnats vid dagens 
sammanträde och att planen sedan delges vid kommunstyrelsens kommande 
sammanträde och finner det bifallet. 
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