
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 1(37) 

Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-03-27 Paragrafer 020, 026-046 

Anslaget sätts upp 2017-03-31 Anslaget tas ner 2017-04-24 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 
27 mars 2017 klockan 17:00 – 20:00 

Beslutande Enligt bilagda förteckning 

Övriga närvarande Torbjörn Åkerblad, kanslichef 

Utses att justera Malin Claesson (S) och 
Bengt Staude (M) 

Paragrafer 020, 
026-046 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningskontoret, Skillingaryd torsdagen den 
30 mars 2017 klockan 16:00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Torbjörn Åkerblad 

Ordförande 

Christer Holmgren 

Justerande 

Malin Claesson Bengt Staude 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2017-03-27 

Ledamöter 
Ärende § 039 Ärende Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

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

Kenth Williamsson (S) 1 1 

Tuula Ingner (S) 1 1 

Malin Claesson (S) 1 1 

Atcha Adinda (L) 1  1 

Ewa Magnusson (L) 1  1 

Sofia Isaksson (KD) 1  1 

Jenny Larsen (KD) 1 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 1 

Kenneth Åberg (S)  Frånvarande 

Roger Ödebrink (S)  Frånvarande 

Anna Karin Slunge (S)  Frånvarande 

Tommy Ottosson (S)  Frånvarande 

Ulf Abrahamsson (C) 1 1 

P O Toftgård (C) 1 1 

Viktoria Önneby (KD) 1  1 

Christer Sandén (KD)  Frånvarande 

Gert Jonsson (M) 1 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1  1 

Annelie Borgström (S) 1 1 

Christina Karlsson (S) 1 1 

Eva Lundqvist (S) 1  1 

Jan Gustavsson (S) 1 1 

Carina Ödebrink (S) 1 1 

Pelle Philip (C) 1  1 
Göran Lemke (C)  Frånvarande 



      

 Ärende § 039 Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

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

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1 1         

Mats Oskarsson (M)  1   1        

Gunilla Otterberg (M)  1   1        

Bengt Staude (M)  1 1         

Lennart Karlsson (V)  1   1        

Klas Gustavsson (V)  1 1         

Martin Damberg (V)  1   1        

Jan-Olof Svedberg (SD)  1   1        

Lars-Olof Hindersson (SD)  Frånvarande        

Jan Sjögren (SD)  1   1        

Niklas Oskarsson (SD)  1   1        

Robert Alkemark (S)  1 1         

Maritha Bengtsson (KD)  1 1         

Christer Holmgren (M)  1   1        
 



      

Ersättare 
 Ärende § 039 Ärende Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Peter Sjöberg (M)           

Werner Andersson (M)  1 Ej tjg. ersättare       

Lars Seger (M)  1 Ej tjg. ersättare       

Linnea Graab (M)           

Roger Andersson (C)  1   1        

Thomas Mörhed (C)  1 Ej tjg. ersättare       

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)           

Kurt Enell (KD)           

Lars Ljungqvist (KD)  1   1        

Johnny Wackt (KD)  1 Ej tjg. ersättare       

Ulrika Åberg Juul (S)           

Magnus Dauhn (S)  1 1         

Anita Chestersson (S)  1 1         

Brahim Peci (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Joy Kanyange (S)           

Thomas Strand (S)  1 1         

Seth Andersson (S)  1   1        

Elizabeth Orellana (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Siv Bertilsson (V)  1 Ej tjg. ersättare       

Kristin Stark (MP)           

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (SD)  1   1        

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA   41 22 19        
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 2 

Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-03-27 Paragrafer 021-025 

Anslaget sätts upp 2017-03-29 Anslaget tas ner 2017-04-20 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 
27 mars 2017 

Beslutande Enligt bilagda förteckning 

Övriga närvarande Torbjörn Åkerblad, kanslichef 

Utses att justera Malin Claesson (S) och 
Bengt Staude (M) 

Paragrafer 021-025 

Justeringens plats 
och tid 
Underskrifter 

Sekreterare  

Torbjörn Åkerblad 

Ordförande 

Christer Holmgren 

Justerande 

Malin Claesson  Bengt Staude 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 020 3 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse och dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning samt 
godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning. 

_______ 

Sammanträdet inleds med information från Östra Fiberföreningen i 
Vaggeryds kommun, Anders Friberg och Västra Fiberföreningen i 
Vaggeryds kommun, Bengt Dahlqvist. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 021 2017/006 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Val av ledamot till interimsdirektionen för 
Kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) och från 2018 direktion till det nybildade 
kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot till interimsdirektionen för Kommunalförbundet
Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) och från 2018 direktion
till det nybildade kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och
Miljö (SÅM), enligt moderaternas fullmäktigegrupp utses nuvarande
ersättare:

Gert Jonsson (M) 
Kvighult Blomsterlyckan 
560 13 Hok 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras omedelbart.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 022 2017/006  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ledamot till interimsdirektionen för 
Kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) och från 2018 direktion till det nybildade 
kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Till ledamot till interimsdirektionen för Kommunalförbundet 
Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) och från 2018 direktion 
till det nybildade kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och 
Miljö (SÅM), enligt moderaternas fullmäktigegrupp utses nuvarande 
ersättare: 

Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8   
56832 Skillingaryd 

  
2. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras omedelbart. 

 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 023 2017/006  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ersättare till interimsdirektionen för 
Kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) och från 2018 direktion till det nybildade 
kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Till ersättare till interimsdirektionen för Kommunalförbundet 
Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) och från 2018 direktion 
till det nybildade kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och 
Miljö (SÅM), enligt moderaternas fullmäktigegrupp utses nuvarande 
ersättare: 

Per Olof Toftgård (C) 
Nåthult Mellangården 2   
56891 Skillingaryd 
  
2. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras omedelbart. 

 
Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2017-03-27, § 003 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 024 2017/006 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Val av ersättare till interimsdirektionen för 
Kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) och från 2018 direktion till det nybildade 
kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare till interimsdirektionen för Kommunalförbundet
Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) och från 2018 direktion
till det nybildade kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och
Miljö (SÅM), enligt moderaternas fullmäktigegrupp utses nuvarande
ersättare:

Besim Matoshi (S) 
Kaveldunsgatan 16B,  
56733 Vaggeryd 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2017-03-27, § 004 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 025 2017/006 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Val av lekmannarevisor till interimsdirektionen för 
Kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) och från 2018 direktion till det nybildade 
kommanditbolaget Samverkan, Återvinning och Miljö 
(SÅM) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor till interimsdirektionen för
Kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) och
från 2018 direktion till det nybildade kommanditbolaget Samverkan,
Återvinning och Miljö (SÅM), enligt moderaternas fullmäktigegrupp
utses nuvarande ersättare:

Sture Filipsson (M) 
Månsabovägen 7 
568 31 SKILLINGARYD 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2017-03-27, § 005 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 026 2017/076 9 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Utveckla kulturhelgen

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Christer Sandén (KD) har lämnat in en motion 
daterad 2017-02-27 med förslag att kommunen tillför Kulturhelgen de årliga 
90 tkr, som tillförs Smålands kulturfestival, för att dels kunna ha 
Kulturhelgen varje år och dels för att utveckla projektet så att ännu fler kan 
både medverka på och besöka Kulturhelgen.  

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-02-27 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 027 2017/078 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom 
”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i 
Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar utreda 
förutsättningarna för att höja trafiksäkerheten för gående vid Storgatan i 
Skillingaryd och sedan utformar ett säkert övergångsställe.  
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-13 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 028 2017/079 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för 
skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör fastställas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-13 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 029 2017/097 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Utbyggnad av gång- och cykelväg från 
Götaforsvägen – Storgatan i Vaggeryd, med gång-  
och cykelbro över Lagan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Robert Alkemark (S), Tuula Ingner (S),  
Anna Karin Slunge (S) och Kenneth Åberg (S) har lämnat in en motion 
daterad 2017-03-15 med förslag att: 
- kommunen förlänger nuvarande gång- och cykelväg från Götaforsvägens 

utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården, vilket innebär att en 
bro byggs parallellt med den befintliga bilbron över Lagan. 

- kommunen förlänger Ellen Nybergs promenad så att den mynnar ut på 
vägen till Friluftsgården. 

 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-15 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 030 2017/066 13 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Pumptrack i Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-02-27 med förslag att en 
pumptrack anordnas i Vaggeryd. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-17 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 031 2017/055 14 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Gatubelysning utmed 
Smedjegatan från vägbulan i Fåglabäck till Attila 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-02-15 med förslag att anordna 
gatubelysning utmed Smedjegatan från vägbulan i Fåglabäck till Attila. 
Detta eftersom delning mellan gång/cykelbanan på sträckan endast består av 
linjemarkering i vägbanan. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-02-15 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 032 2017/085 15 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Sänk hastighetsbegränsningen 
från 50 km till 40 km inom Bondstorps tätort  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-20 med förslag att kommun-
fullmäktige beslutar om att den nuvarande hastighetsbegränsningen 50 km 
sänks till 40 km på vägarna inom Bondstorps tätort med undantag av 
sträckningen förbi skolan som förblir 30 km. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-20 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 033 2017/083 16 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Placering av postbrevlåda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-17 med förslag att kommun-
fullmäktige beslutar om placering av postbrevlåda så att det går att köra 
intill den med bil och lägga på försändelser. Detta för att underlätta för de 
som har problem med att gå. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-17 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 034 2017/091 17 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på 
Fågelforsskolan 6-9 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-23 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel ska avsättas till att 
omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat avseende 
ventilationen/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-23 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 035 2017/096 18 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-27 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 036 2016/175 19 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Ge lokala musiker/kulturarbetare möjlighet att 
uppträda i vår kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 047 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 037 2016/166 20 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund 
föreslås bli kommunala naturreservat 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 048 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tuula Ingner (S), Ewa Magnusson (L) och Gert Jonsson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Övergångsställe vid korsningen Storgatan-
Ödestuguvägen i Vaggeryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med tekniska utskottets 
förslag. 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för Jan Sjögrens 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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 050 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Sjögren (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 
 
P O Toftgård (C) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Jan Sjögrens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
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Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, vindkraftspark Boarp, Eolus Vind AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun tillstyrker hela 
anläggningen, vindkraftspark Boarp. 
 
Reservation 
Viktoria Önneby (KD), Lennart Karlsson (V), Seth Andersson (S),  
Sofia Isaksson (KD), Pelle Philip (C), Eva Lundqvist (S),  
Roger Andersson (C), Mats Oskarsson (M), Lars Ljungqvist (KD), 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp och Liberalernas fullmäktigegrupp 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Martin 
Dambergs m.fl. förslag om att avstyrka hela anläggningen. 
 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 034 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C), Stig-Göran Hultsbo (MP), Kenth 
Williamsson (S) och Jenny Larsen (KD) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Damberg (SD), Mats Oskarsson (M), Ewa Magnusson (L), Eva 
Lundqvist (S), Jan-Olof Svedberg (SD), Lennart Karlsson (V) och Pelle 
Philip (C) föreslår att kommunfullmäktige avstyrker hela anläggningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Martin Dambergs m.fl. förslag om att 
avstyrka hela anläggningen. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Martin Dambergs m.fl. förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 22 Ja-röster mot 19 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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Bildande av kommunalförbundet Samverkan, 
Återvinning och Miljö (SÅM) för renhållning  
inom GGVV 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
 
 
 
 
 forts. 
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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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 035 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Ulf Abrahamsson (C) och Allan 
Ragnarsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
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 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 036 
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Webbsändning av kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, 037 
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Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av 
Pålen 1:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 043 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Lokalbehov skolan i Hok  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-03-01, § 044 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Svedberg (SD), Jenny Larsen (KD) och Kenth Williamsson (S) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Val av ny ersättare i socialnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Maj-Britt Johansson (S)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Maj-Britt Johanssons avsägelse av 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

2. Ny ersättare i socialnämnden utses vid kommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Johansson (S), Eckersholm 3, 567 91 Vaggeryd har lämnat in en 
skrivelse daterad 14 mars 2017 där hon avsäger sig uppdraget som ersättare 
i socialnämnden på grund av nedsatt syn. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maj-Britt Johansson (S) 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 
- Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 051 

Medborgarförslag – Sänkt hastighet på Smedbygatan  

- Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 052,  
Medborgarförslag – Lekplats i Götafors   
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