
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 1(27) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen och nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, torsdagen 
den 6 april 2017 kl. 09.00–17:30 
Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 för lunch samt mellan 17:10-17:20 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Jenny Larsen (KD), tjg ersättare för Christer Sandén (KD) 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Berry Lilja (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Roger Ödebrink (S), tjg. erättare för Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (V) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 061, 063, 075 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, § 062 
 Åsa Öhrn, personalchef, §§ 075-076 
 Madeleine Larsson, miljöstrateg, § 063 
 Christer Holmgren (M), ej tjg. ersättare 
 Klas Gustavsson (V), ej tjg. ersättare 
 Fredrik Nord (SD), ej tjg. ersättare 
 Sofia Bremer, Trafikverket, § 061 
 Tomas Lindén, Trafikverket, § 061 
 Jonathan Rosenquist, VA & renhållningschef, § 64 
 Mats Kall, konsult, Sweco, § 64 

Utses att justera Lennart Karlsson (V) Paragrafer 061-080 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 11 april 2017 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Lennart Karlsson 
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 ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2017-04-07 Paragrafer 061-080 

 Anslaget sätts upp 2017-04-12 Anslaget tas ner 2017-05-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2017-04-06 

Ärende § 070 Ärende § 076 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 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen  1 1 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård  1 1 
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 1  1 
Annelie Borgström 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Ödebrink 1  1 
Tommy Ottosson 
Ulrika Åberg-Juul 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson  1 1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1 1 
ERSÄTTARE (SD) 
Fredrik Nord 
SUMMA 9  4 8  5 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Information av åtgärdsvalstudier (ÅVS) och kommande 
arbete kring nya stambanor 

Sammanfattning av ärendet 
Sofia Bremer och Tomas Lindén från Trafikverket ger en presentation av 
åtgärdsvalstudierna (ÅVS) och Trafikverkets förhållningssätt i den 
kommunala planeringen kring nya stambanor. 

Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor. 
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Information om årsredovisning och bokslut avseende 
verksamhetsåret 2016 för Vaggeryds kommun och 
kommunkoncern 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Hansson, ekonomichef redogör för årsredovisning och bokslut 
avseende verksamhetsåret 2016 för Vaggeryds kommun och 
kommunkoncern inför kommunstyrelsens beslut om fastställande av årets 
resultat samt godkännande av årsredovisningen 2016. 
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Miljöredovisning 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöredovisning 2016 och att 
innehållet beaktas i budgetarbetet för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av 
åtgärderna i Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts. 
Statistikansvariga verksamheter har rapporterat data.  
 
Med inkomna rapporter som underlag har Miljöredovisning 2016 upprättats. 
För Miljöprogrammet redovisas måluppfyllelse och hur långt arbetet 
kommit med att genomföra åtgärderna. Övrigt miljöarbete inom 
kommunkoncernen redovisas också. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöredovisning 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-03 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 062 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Madeleine Larsson, miljöstrateg föredrar miljöredovisningen 2016. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Ianspråktagande av budgeterade investeringsmedel för 
Vaggeryds nya vattenverk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar tekniska kontoret ianspråktagande av 
budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har 
tekniska kontorets getts i uppdrag att projektera och upphandla byggnation 
av ett nytt vattenverk med manganavskiljning. Sedan våren 2015 har 
utredningsarbete och projektering av det nya vattenverket pågått. I dagsläget 
är i princip allt underlag inför upphandling av entreprenaden klart. Innan 
tekniska kontoret påbörjar upphandlingen så ska kommunstyrelsen bevilja 
ianspråktagandet av de budgeterade investeringsmedlen. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Jonatan Rosenquist, VA & renhållningschef och Mats Kall, konsult Sweco 
gör en presentation av det nya vattenverket. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska kontorets 
förslag att få ianspråktaga budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds 
nya vattenverk och finner det bifallet. 
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Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
- fastställa årets resultat samt 
- i övrigt godkänna årsredovisningen 2016 för Vaggeryds kommun och 

kommunkoncern. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2016 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket bland annat 
märkts på bostadsmarknaden i antalet sålda hus och tomter. Likaså har 
tillgången på lediga lägenheter minskat. Under året färdigställdes 
kommunens bostadsutvecklingsprogram, ett viktigt stöd i det fortsatta 
arbetet med dessa frågor.   
 
Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick 
antalet invånare till 13 644 personer, vilket är 272 fler än föregående 
årsskifte.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 
2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 
2016-12-31 att 53 procent av totalt 79 mål är genomförda, ytterligare 33 
procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 11 
procent är påbörjade och tre procent inte är påbörjade.  
 
Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2016 ett resultat på 41,3 
mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat 
om plus 37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. 
 
Verksamheterna genererade ett överskott om 29,5 mnkr. Samtliga nämnder 
redovisade positiva resultat. Inga stora avsättningarna har påverkat 
resultatet. Finansförvaltningen gav ett överskott om 6,8 mnkr till resultatet 
utöver det budgeterade resultatet för kommunen om 5 mnkr. Driftsbidrag 
från staten har ökat kraftigt mellan 2015 och 2016, från cirka 58 mnkr år 
2015 till 123,5 mnkr år 2016. Denna ökning har i stor utsträckning bidragit 
till nämndernas och kommunens höga resultat år 2016.  
 
 forts. 
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Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 59,3 mnkr under 
2016. Nivån har finansierats med egna medel. Bland de större 
investeringarna under året finns familjecentralen och tre paviljonger vid 
Hjortsjöskolan.  
 
I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Totalt använde kommunen 94,5 
procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen till 
verksamheterna för 2016, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt. 
 
Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive 
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning är 
uppfyllt 2016. 
 
Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 536 mnkr. Inflationen år 2016 blev 1,3 procent, 
vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 543 mnkr, givet att kapitalet 
ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2016-12-31 uppgick till 577,3 
mnkr, vilket är högre än målsättningen.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016 Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 069 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Länsövergripande samverkan kring barns och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade överenskommelsen om 

samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och kring barns och 
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa. 

2. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för länsövergripande 
samverkan kring barn och unga.  

3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom bilagan till överenskommelsen: 
Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvård och barn- och utbildning har reviderat 
2016-10-31, överenskommelsen mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Regionen för hur samverkan kring barn och ungas psykiska, sociala och 
fysiska hälsa ska tillgodoses. 
Hälso- och sjukvård och barn- och utbildning har var för sig identifierat 
otydlighet i ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer 
inom Regionens specialistenheter vilket har lett till att det finns barn i vårt 
län som inte får eller fått hjälp i rätt tid. En bilaga till överenskommelsen är 
framarbetad för att klargöra ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan 
och psykologer inom Regionens specialistenheter.  
 
Målgruppen är barn och unga från och med förskoleklass till 18 år med 
misstänkt funktions-nedsättning som påverkar inlärning i skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-02-23, § 21 beslutat godkänna den 
reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i 
Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 
hälsa. Godkänna handlingsplanen för länsövergripande samverkan kring 
barn och unga. Ställa sig bakom bilagan till överenskommelsen: 
Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat svaret till kommunstyrelsen 
för vidare svar till Regionen i Jönköpings län. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 
hälsa 
Bilaga till överenskommelsen: Psykologansvaret för utredning av barn och 
unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-23, § 21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 066 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 
år 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har utifrån reflektion kring måluppfyllnad i 
samband med de strategiska utvecklingsdagarna fortsatt arbetet med att följa 
upp verksamhetsåret 2016. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller analys över: 
− Kommunstyrelsens måluppfyllelse, övergripande 
− Väsentliga händelser 2016 
− Ekonomiskt resultat och ekonomisk analys 
− Måluppfyllelse nämnd för miljö, personal ohälsa och intern kontroll 
− Måluppfyllelse per programområde kommunledning 
− Måluppfyllelse per programområde och enhet 

 
Under år 2016 har kommunstyrelsens programbudget arbetats om och för 
varje mål beskrivs hur uppföljning ska ske. Programbudgeten för 2016 var 
uppbyggd på ett annat sätt, känslan är därför att berättelsen innehåller en del 
upprepningar – detta ska arbetas bort inför kommande år. 
 
I tabellerna indikeras med färger enligt samma modell som för 
miljöredovisningen för att visualisera antalet genomförda mål, antalet mål 
som är mer än till hälften genomförda, antalet mål som påbörjats och antalet 
mål som ej påbörjats. 
 
Totalt rapporteras 46 stycken enhetsmål för kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-07 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 063 
 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Barn- och utbildningsnämnden, minskade intäkter vid 
delad kostorganisation 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att begäran om medel för minskade intäkter 
bereds inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess och finansieras 
i budget 2018 eller vid en snabbare hantering beslutas efter att ekonomisk 
lägesbild med prognos för 2017 delgivits i delårsrapport 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25 § 9 tilläggsbudget 
om 513 tkr till sin driftsbudget för minskade intäkter kopplat till beslut om 
delad kostorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 064 
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Barn- och utbildningsnämnden, begäran om 
kompensation för fler elever i fritidshemmen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att begäran om medel för fler elever än 
budgeterat i fritidshemsverksamheten bereds inom ramen för kommunens 
ordinarie budgetprocess för budget 2018 och om avvikelser mot budget 
identifieras i den ekonomiska uppföljningen under innevarande år ska 
nämnden påbörja arbete med handlingsplaner så att en budget i balans 
redovisas utgången av 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-02-22, § 15 
kompensation för 64 fler elever i fritidshemsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-22, § 15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 065 
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Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag, med hänvisningen till vad som framkommer i 
utredningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har lämnat in en motion  
daterad 2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 
 
Yttrande har begärts från tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska utskottet föreslår att vid en eventuell byggnation av hopptorn i 
Hjortsjön ges uppdrag till byggherren att beakta försiktighetsmått med 
hänsyn till grundvattentäkten inom området. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2016-04-20, § 040 att 
kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att kultur- och 
fritidsnämnden inte anser att det behövs byggas något nytt hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-15, § 107 att återremittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för att få en kostnadsbeskrivning och en tydlig 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört, via en expertis, en utredning om 
att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-02-01, § 003 överlämnat 
utredningen till kommunfullmäktige för slutligt avgörande med förslag att 
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisningen till vad som 
framkommer i utredningen. Avgörande faktorer till kultur- och 
fritidsnämndens ställningstagande är förutom den ekonomiska aspekten, 
säkerhets- och ansvarsfrågan vid olyckor och olyckstillbud. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2014-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 066 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden  
daterad 2014-09-12 
Tekniska utskottets (KSAU) beslut 2015-01-21, § 005 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-20, § 040 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-06-02 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-15, § 107 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-01, § 003 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen, 2017-03-15, § 072 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) och Lennart Karlsson (V) föreslår bifall till 
motionen. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Maritha Bengtssons förslag 
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 Maritha Bengtssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 071 2017/014 16 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Attestanter 2017 för den tekniska verksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska utskottets förslag till attestanter från 
och med 2017-01-01 för den tekniska verksamhetens ID-nummer enligt 
föreslagen lista daterad 2017-01-18 för drift och 2017-01-23 för investering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten meddelar i december varje år att de behöver ha in lista på 
gällande attestanter för kommande år. Attestanterna ansvarar för olika ID:n i 
ekonomisystemet. Listan aktualiseras med nya ID:n och namn utifrån 
pågående verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska kontorets förslag till attestanter 2017 
Tekniska utskottets beslut 2017-01-31, § 017 
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Tider för parkering på kommunal mark 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till tekniska utskottet för 
ytterligare beredning och komplettering av bl.a. områdesbeskrivning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Synpunkter har inkommit från både handlare och privatpersoner om att det 
är för korta parkeringstider på vissa parkeringsplatser i kommunen. Gatu- 
och parkchefen har upprättat en sammanställning över vilka parkeringstider 
som gäller i kommunen. Tekniska utskottet har diskuterat frågan utifrån att 
hitta en balans mellan att ha omsättning på de mest centrala 
parkeringsplatserna och att man ska hinna göra vissa ärenden. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2017-03-07, § 025 att kommunstyrelsen 
fastställer parkeringsprinciper vid framtida ändringar av lokala 
trafikföreskrifter: 
De mest centrala områdena/gångfartsområdena – 1 timme mellan 8-19  
(8-15) 
Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena – 2 timmar mellan 8-19  
(8-15) 
Övrig tid inom tätbebyggt område – 24 timmar enligt trafikförordningen. 
 
Undantag kan få förekomma på vissa platser om det är motiverat, såsom  
5 minuter vid skolor. 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförordningen (1998:1276) 
Lokala trafikföreskrifter för Vaggeryds kommun 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-07, § 025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att återremittera det till 
tekniska utskottet för ytterligare beredning och komplettering av bl.a. 
områdesbeskrivning. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Inköp av skog i Klevshult 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal för inköp av skog på 
fastigheten Klevshult 1:121. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har i avtal från 1976-11-10 köpt mark, 120 000m2 på 
fastigheten Klevshult 1:121. I avtalet ingick inte den på området stående och 
växande skogen. Skogen har undantagits försäljningen på köparens begäran 
(kommunens). Köparen har inte ersatt säljaren för skogsvärdet.  
 
Trafikverket har ersatt markägaren för fastigheten Klevshult 1:121 
(kommunen) för markintrång och skogsvärdet för byggnation av en 
parallellväg väster om järnvägen vid Klevshult i samband med stängning av 
plankorsningar Skillingaryd-Klevshult. Trafikverket har gjort bedömningen 
att Vaggeryds kommun är deras motpart vad gäller den rotstående skogen. 
 
Bröderna Fälth har påtalat sin rätt till skogsvärdet i inkommen skrivelse 
2015-03-25. Bröderna Fälth erbjöd sig att slutavverka området och därmed 
fullfölja ingånget avtal på kommunens begäran. Skogen är biotopklassad 
som skogsbetsmark vilket har medfört att Skogsvårdsstyrelsen nekar 
slutavverkning av området. Kommunens PFC-certifiering medför att 
kommunen förbundit sig att ta extra hänsyn till nyckelbiotoper. 
 
För att fullfölja avtalet och frigöra rätten att bruka marken till markägaren 
föreslås att Vaggeryds kommun köper den rotstående skogen av bröderna 
Fälth. Parterna har enats om att kommunen köper stående skog för att 
slutföra markförvärvet. Översenskommen ersättning utgår från drygt halva 
rotnettot, 500 000kr. Säljarna har också begärt att få möjligheten att avverka 
ved för husbehov och att ta rätt på enstaka stormträd, denna rättighet är 
tidsbegränsad i 5 år. Skoginköpet belastar kommunens medel för 
markinköp. 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal från 1976-11-10 
Skrivelse från bröderna Fälth 2015-03-23, dnr 2015/080 
Avtalstolkning rörande köpeavtal  
Skogsbruksplan 
 forts. 
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Beslut om nyttjanderätt till rotstående skog på Klevshult 1: 121,  
dnr KS 2015/080 
Beslut om att slutavverka rotstående skog på Klevshult 1: 121,  
dnr KS 2015/080 
Hushållningssällskapet totalstämpling med rotnetto, Klevshult 1: 121 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, 014 
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Information om pågående ärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till redovisat system för elbilar 

som tjänstefordon och uppdrar till kommundirektören att gå ut med en 
intresseförfrågan. 

 
2. I övrigt godkänner kommunstyrelsen lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

1. Fastighetsfrågor – Inköp tomt i Hok, Bondstorps skola och  
Götafors skola 

2. Elbilar som tjänstefordon – erbjudande  

Kommundirektören redovisar ett upplägg för ett system för elbilar som 
tjänstefordon. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till redovisat system och ger 
kommundirektören i uppdrag att gå ut med en intresseförfrågan. 

3. Stadsarkitekttjänsten – ny rekryteringsprocess 

4. Studieresa till Tyskland kring Höghastighetståg & stadsutveckling,  
2-5 april 2017 
Kommunledningen har tillsammans med övriga kommuner i Södra 
Vätterbygdens nätverk varit på studieresa  i Frankfurt och åkt tåg, fått 
inspiration om stationslägen och den infrastruktur som Tyskland har byggt 
upp. 
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Medarbetar- och ledarskapsprogram  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för 
att göra små redaktionella ändringar i programmet så att det tydliggörs vad 
arbetsgivaren erbjuder. 
 
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 en plats för glädje, där vi får möjlighet att 
göra skillnad för dem vi är till för. Det tydliggörs också de förväntningar 
som är förknippade med att vara medarbetare och ledare i kommunen. 
Programmet beskriver 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 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 039 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående och enas om att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret för att göra små redaktionella 
ändringar i programmet så att det tydliggörs vad arbetsgivaren erbjuder. 
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Tillgodoräknande av tjänsteår 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet med motiveringen att frågan 
ska riktas till Vaggeryds Näringslivsråd. 
 
Reservation 
Berry Lilja (S), Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S) och Roger 
Ödebrink (S) reserverar sig mot beslutet i enlighet med tidigare skriftlig 
reservation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en begäran från Cathrine Palmcrantz om att Vaggeryds 
kommun ska fullfölja det åtagande man gjort i samband med hennes 
anställning på Vaggeryds Näringslivsråd. Frågan gäller rätten till tre 
månaders uppsägningstid istället för en månad. 
 
Det finns ett brev daterat 2015-12-17, som ska ha undertecknats av  
Bengt-Olof Magnusson och Allan Ragnarsson som båda då var 
firmatecknare för kommanditbolaget Vaggeryds Näringslivråd, där det 
framgår att Cathrine Palmcrantz får tillgodoräkna sig anställningstiden på 
kommunledningskontoret i Vaggeryds kommun vid ny anställning för 
Vaggeryds Näringslivsråd från och med 1 januari 2016. Det råder oenighet 
om det finns ett underskrivet original.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Cathrine Palmcrantz 2017-01-25 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-14, § 056 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-15, § 071 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-30 
Skrivelse från AdvokatGruppen, daterad 2017-03-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 071 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn har till dagens sammanträde upprättat en 
tjänsteskrivelse utifrån arbetsrättsligt perspektiv vilken hon redogör för. 
 
Vid dagens sammanträde delges också en skrivelse som inkommit från 
AdvokatGruppen daterad 2017-03-30. 
 
 forts. 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 076 2017/050 23 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående. 

Sammanträdet ajourneras 10 minuter 
Sammanträdet återupptas 

Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag att avsluta ärendet med motiveringen att frågan ska 
riktas till Vaggeryds Näringslivsråd. 

Berry Lilja (S) föreslår att det är Vaggeryds kommun som ska hantera 
frågan och fullfölja det åtagande som gjorts, vilket innebär att Cathrine 
Palmcrantz har rätt till två ytterligare månadslöner utöver det hon hittills har 
erhållit. 

Allan Ragnarsson (M) föreslår bifall till Berry Liljas förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag och Berry Liljas förslag mot varandra och 
finner sitt eget förslag antaget. 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till Gert Jonssons förslag 
Nej-röst för bifall till Berry Liljas förslag 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att bifalla 
Gert Jonssons förslag. 



Reservationen KS 2017-04-06, § 076 

I samband med Catrine Palmcrantz övergång till Vaggeryds Näringslivsråd  utlovades i 
skrivelse utställd av dåvarande kommunalråd Allan Ragnarsson och vår kommundirektör att 
anställningstiden i Vaggeryds kommun skulle tillgodoräknas den anställde. Att ett sådant löfte 
givits och att en skrivelse upprättats vidimeras av kommunalråd och kommundirektör. 
Denna skrivelse/urkund som överlämnats till Vaggeryds Näringslivsråd har av "någon 
anledning förkommit"  alldeles oavsett detta är dess äkthet bekräftad enligt ovan. 
Vi tar avstånd och reagerar mycket starkt på att majoriteten i ks avvisar/vägrar att fullfölja 
utställda överenskommelser/ löften. 

Kenth Williamsson  Berry Lilja 
Socialdemokraterna 

Bilaga: skrivelsen 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 

förbundsstyrelsen 2017-02-10 
2. Länsstyrelsen i Stockholms län, beslut 2017-02-24,  

Tillstånd till kameraövervakning, Polismyndigheten, Stockholm 
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-02-27,  

Tillstånd till kameraövervakning, Jönköpings läns museum 
4. Länsstyrelsen i Stockholm län, beslut 2017-03-01,  

Tillstånd till kameraövervakning, FastOut AB 
5. Länsstyrelsen i Stockholms län, beslut 2017-03-01,  

Tillstånd till kameraövervakning, Sweco Civil AB 
6. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 2017-03-09,  

Tillstånd till kameraövervakning, Positionsbolaget AB 
7. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 2017-03-09,  

Tillstånd till kameraövervakning, Södra Skogsägarna  
ekonomisk förening, Växjö 

8. Länsstyrelsen i Uppsala län, beslut 2017-03-10,  
Tillstånd till kameraövervakning, GrimmDrone AB,  
Österbybruk 

9. Länsstyrelsen i Stockholms län, beslut 2017-03-16,  
Tillstånd till kameraövervakning, Missing People Sweden,  
Stockholm 

10. SKL:s sammanträdesplan för 2018    
11. Värnamo kommun, KS beslut 2017-03-21 § 132, 

Sjuksköterskeprogrammet, intag 2018   
12. Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018, Del 3 – 

handlingsplan – uppdaterad efter kommunstyrelsen 2017-03-01 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
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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. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, beslut 2017-03-20, dnr KS 

2017/010 
2. Grannehörande, kommunledningskontoret, beslut 2017-02-15,  

2017-02-23, 2017-03-20, 2017-03-28, dnr KS 2017/011 
3. Kameraövervakning, kommunledningskontoret,  

beslut 2017-02-23 dnr KS 2017/018,  
beslut 2017-02-24 dnr KS 2017/018,  
beslut 2017-03-07 dnr KS 2017/018,  
beslut 2017-03-09 dnr KS 2017/018, 
beslut 2017-03-20 dnr KS 2017/018, 
beslut 2017-03-27 dnr KS 2017/018 

4. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret 
beslut 2016-12-20 dnr Uh 2016/079 
beslut 2017-01-30 dnr Uh 2017/001 
beslut 2017-02-09 dnr Uh 2016/008 
beslut 2017-03-01 dnr Uh 2016/081 

5. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2017-02-09, 2017-02-23, dnr TU 2017/005 

6. Upplåtelse av torgplatser, tekniska kontoret, beslut 2017-02-27,  
dnr TU 2016/011 

7. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2017-02-13,  
dnr TU 2017/010 

8. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2017-03-03, dnr TU 2017/011 
9. Kommunalt byggbidrag till enskilda vägar med statsbidrag,  

tekniska kontoret, beslut 2017-02-09 dnr TU 2016/014 
10. Kommunalt vägbeläggningsbidrag till enskild väg, beslut 2017-02-09, 

dnr TU 2016/016 
 
Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2017-03-15, 2017-03-17 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2017-03-07 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
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Övriga frågor 
 
Region Jönköpings län – sam- och medfinansiering till 
investeringar i länets järnvägsnät 
Berry Lilja (S) informerar om att Region Jönköpings län tagit beslut om att 
bidra med sam- och medfinansiering till investeringar i länets järnvägsnät. 
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