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§1

Godkännande av dagordning
Beslut
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar:
Tillkommande ärenden:




Ny upplåning inom ram för kommunfullmäktige beslutad låneram i budget 2019
Utredning av placering av kommunens postbrevlådor
Holma magasin

Justerandes sign
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§2

Kommunstyrelsens mål 2019 (KS 2018/109)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen och återupptar dialog vid
sammanträdet i februari.

Sammanfattning
Inför budget 2019 har varje nämnd tagit fram inriktningsmål kopplade till
kommunfullmäktiges övergripande mål. Kommunstyrelsens ambition inför 2019 var färre och
tydligare mål med en stark anknytning till kommunstyrelsens reglemente med
kommunstyrelsen som samordnande funktion.
Kommunstyrelsens mål 2019 har sin inriktning mot 6 områden vilka är kopplade dels till
kommunfullmäktiges mål 2015-2018 (som fortfarande kommer gälla under 2019) samt till
Agenda2030. Områdena tar också hänsyn till kommunstyrelsens tidigare mål 2016, 2017 och
2018.
Målen ingår i SPB19 och till varje mål finns möjliga strategier och en mätbarhet som skall
vidareutvecklas inför första delårsrapporteringen 2019, vilket för första gången innebär en
helårsprognos av måluppfyllelse baserat på april månad, i syfte att tidigt kunna besluta om
insatser och omprioriteringar. Detta ställer dock krav på att kommunstyrelsen tidigt under året
deklarerat sin ambitionsnivå med målen, vilket förslagsvis bereds under arbetsutskottets
sammanträde i februari för beslut i kommunstyrelsen i mars.
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-14
Kommunstyrelsens mål 2019 arbetsmaterial 2018
Kommunstyrelsens mål 2019 utdrag ur SPB 2019
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Utdragsbestyrkande
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§3

Vision och värdegrund (KS 2019/020)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga Vaggeryds kommuns vision och
värdegrund från 2020 till 2030.

Sammanfattning
År 2013 beslutade kommunfullmäktige om Vaggeryds kommuns vision och värdegrund 2020.
Visionen och värdegrunden togs fram i ett samarbete mellan politiker, tjänstemän och
invånare.
En implementering har skett i olika steg och är nu en viktig del av kommunens styrning och
ledning. Den med näringslivets gemensamma marknadsplan som reviderades senast 2017,
utgår från visionen och värdegrunden i sammanhanget av extern kommunikation bl.a. grafisk
profil. Även Värdeverkstaden framtagen 2017, verktyget för det interna kvalitetsarbetet, har
visionen och värdegrunden som utgångspunkt. Ledarskaps och medarbetarskapsprogrammet
från 2017 utgår också från visionen och värdegrunden. Strategiska utvecklingsdagar har sedan
2017 använt visionen och värdegrunden för att skapa en röd tråd i den kommunövergripande
uppföljningen och arbetet med olika målgrupper. Förankringen och implementeringen har
varit en lång process och är nu en gemensam fast punkt i organisationen internt, men även i
kommunikationen externt.
I beslutet 2013 antogs visionen att gälla till 2020. Med anledning av den positiva bilden av
visionen och värdegrunden samt dess användbarhet föreslås att förlänga giltighetstiden till
2030.
Vaggeryds kommuns vision för vår plats och vår värdegrund
Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
En plats med stark tradition för gränslöst skapande.
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta
och idéer att bli verklighet.
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och alla har betydelse.
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Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet

Expedieras till
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-14
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§4

Mål för mandatperioden 2019-2022 (KS 2019/017)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen godkänner den övergripande tidsplanen för framtagandet av nya
mål för mandatperioden.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att färdigställa en
aktivitetsplan i enlighet med tidsplanen och presentera till kommande sammanträde.

Sammanfattning
Inför budget 2020 skall varje nämnd ta fram inriktningsmål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. Giltigheten för kommunfullmäktiges övergripande mål har
förlängts till 2019. Inför budget 2020 skall nya övergripande fullmäktigemål tas fram.
Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska kommunstyrelsen leda arbetet med och
samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som
inte är förbehållen annan nämnd.
I samband med utvärdering av kommunens styrning och ledning har det framkommit att de
övergripande målen behöver vara tydligare och färre med fokus på effekt för våra invånare.
Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa tydligare och färre mål som
ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.
De övergripande målen behöver också hålla två mandatperioder i syfte att skapa
långsiktighet. Målen bör ha sin utgångspunkt i vision och värdegrund och ha en tydlig
koppling till Agenda2030.
Till de övergripande målen bör ett förtydligande program skapas för att förtydliga syfte,
strategi och uppföljning av målen.
Det av fullmäktige beslutade hållbarhetsprogrammet skulle kunna utökas till ett strategiskt
utvecklingsprogram för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i de övergripande målen.
Det förtydligande programmet skall förklara innebörden av de övergripande målen kopplat till
våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheterna att bidra
till uppfyllelsen av målen.
Ett av kommunstyrelsens mål 2019 är att öka medborgardialogen och medborgarcafé har bl.a.
genomförts. För att säkerställa att de övergripande målen får effekt för invånaren finns
möjligheten att göra medborgarna delaktiga i processen.
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Förslag till övergripande tidsplan:
KSAU 16/1 Dialog plan och process nya mål mandatperiod
KS 6/2, KF 25/2 Godkännande av förslag plan och process
21/2 Extra KS 13-16.30 Dialogworkshop kring 4-5 områden i syfte att lyfta politiskt viktiga
delar att ha med i nya övergripande mål
Mars månad Dialog med medborgare
(ex. Digitalt verktyg, fysiska platser lämna in förslag, 1-2 Open space
Resultatet summeras till 1) nyckelord/innebörd mål 2) strategi/program
KSAU 10/4 Formulera förslag till 4-5 mål med hjälp av summerat material input från
medborgare. Beslut utskick till nämnder hur bidra till strategiskt program
KS 8/5 Godkänna förslag till mål, möjlighet ändring
KSAU 22/5 Slutligt beslut mål i samband med SPB20
(KS 4/6, KF 24/6)
KSAU 28/8 Dialog Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram
Strat utv.dag 5/9
KS 11/9, KF 30/9 Beslut Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram
KF 25 november Beslut Programbudget inkl. nämndmål 2020
Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret
Förvaltningschefer

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-14
Mål ny mandatperiod 2019-2022 arbetsmaterial KSAU 20190116
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§5

Attestantlista 2019 Kommunstyrelsen (KS 2019/011)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner av ekonomienheten upprättad attestantlista för
Kommunstyrelsens driftsidentiteter 2019.

Sammanfattning
Ekonomienheten tar årligen fram förslag till Kommunstyrelsen med uppdaterad attestantlista
att gälla för det nya året.

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-08
Attestlista KS 2019, driftredovisning
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§6

Medborgarförslag – Placering av postbrevlåda (KS 2017/083)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och
ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram lämplig placering för postbrevlåda i enlighet med
medborgaförslaget i samråd med Post Nord med hänsyn till trafiken i Vaggeryd och
Skillingaryd.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-17 med förslag att kommunfullmäktige beslutar
om placering av postbrevlåda så att det går att köra intill den med bil och lägga på
försändelser.
Kommunledningskontoret föreslår att tekniska kontoret ges i uppdrag att se över möjligheten
till flytt/ändring av postbrevlåda i enlighet med medborgarförslaget.

Yrkanden
Jenny Larsen (KD) föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
Tekniska kontoret

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 033
Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda

Justerandes sign
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§7

Utredning av placering av kommunens postbrevlådor (KS 2019/023)
Beslut
Arbetsutskottet ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda placering av kommunens
postbrevlådor med hänsyn till tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Sammanfattning
I samband med behandling av medborgarförslaget, placering av postbrevlåda, föreslår
Kenneth Åberg (S) att en utredning görs av placeringen av kommunens postbrevlådor med
hänsyn till tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Yrkanden
Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda
det.
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§8

Återrapport - Utredningsuppdrag idrottsplatserna (KS 2018/187)
Beslut



Arbetsutskottet tackar för återrapporteringen.
Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 februari för
beslut om en inriktning för en fördjupad utredning.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att låta utreda alternativa och hållbara driftsformer för
idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP samt att en konsekvens- och riskanalys ska
göras för de olika driftsformerna som föreslås. Utredningen utförs av en extern utredare och
sakkunnig inom verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delaktiga i utredningsprocessen. Arbetsutskottet
fick en redovisning av arbetet den 17 oktober 2018.
Vid dagens sammanträde presenterar konsult Stephan Lund utredningen. Fyra hållbara
driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys redovisas.

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-27 § 103, Idrottsplatserna - Utredning av
driftsformen,
Arbetsutskottets beslut 2018-08-22 § 200
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 § 229
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§9

Remiss – Samråd om ombyggnation av dämme vid utloppet i
Rasjön (KS 2018/271)
Beslut
Arbetsutskottet tar kommunledningskontorets förslag till utlåtande som sitt eget, vilket
innebär att det är positivt att bygga om utloppet från Rasjön till Radan för att på så sätt
säkerställa en jämnare vattennivå i Rasjön. En ombyggnation av dämmet leder också till att
säkerställa flödet till Radan vilket ger en positiv inverkan på den biologiska mångfalden i
vattendraget.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun mottog 2018-10-24 samrådshandlingar för ombyggnation av utloppet i
Rasjön, Gislaveds och Vaggeryds kommuner. Kommunledningskontoret har sammanställt
Vaggeryds kommuns gemensamma synpunkter och yttrande från kommunledningskontoret
och Tekniska kontoret. Miljö- och byggförvaltningen har fått möjlighet att lämna synpunkter
men valt att inte yttra sig.
Gislaveds kommun har för avsikt att bygga om dämmet vid utloppet i sjön Rasjön. Syftet med
ombyggnationen är att nå ett naturligt vattentillstånd, tillåta fiskvandring, främja en hållbar
vattenreglering, samt säkerställa att vattenförsörjningen för vattendraget Radan under hela
året.
Kommunledningskontoret anser att det är positivt att bygga om utloppet från Rasjön till
Radan för att på så sätt säkerställa en jämnare vattennivå i Rasjön. En ombyggnation av
dämmet leder också till att säkerställa flödet till Radan vilket ger en positiv inverkan på den
biologiska mångfalden i vattendraget.
Tekniska utskottet har beslutat att inte lämna några synpunkter utifrån tekniska utskottets
ansvarsområde (TU 2018/097).

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-17
Samråd - Ombyggnation av dämme vid utloppet i Rasjön
Samrådsunderlag Ombyggnation av dämme vid utloppet i Rasjön
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§10

Antagande – Ändring av stadsplanen för kv. Ankaret m.fl. avseende
upphävande av tomtindelning för Skogslund 5. Vaggeryds tätort,
Vaggeryds kommun, Jönköpings län (KS 2018/295)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen samt att anta ändringen av
stadsplanen för kv. Ankaret m.fl.

Sammanfattning
Syftet med planen är att upphäva tomtindelningen inom fastigheten Skogslund 5, Vaggeryds
tätort. Lantmäterimyndigheten har fått in en begäran om avstyckning gällande fastigheten
Skogslund 5. För att avstyckningen ska kunna verkställas krävs att tidigare fastställda
tomtindelningar upphävs. Upphävandet av tomtindelningen handläggs med förenklat
förfarande.
En tomtindelning är ett dokument som förr i tiden upprättades över ett eller flera kvarter, där
man redovisade tomternas storlek och därmed gränser. Ofta stämmer inte dessa
tomtindelningar överens med dagens förutsättningar, varför det krävs att de gamla
tomtindelningarna upphävs. Upphävandet av tomtindelningen innebär ingen ändring i vare sig
fastighetsgränser, kvartersnamn, eller fastighetsbeteckningar, inte heller påverkas
taxeringsuppgifter.

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-07,Antagande - Skogslund 5
Antagandehandling - Skogslund 5, Vaggeryds kommun
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§11

Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun (KS
2018/272)
Beslut



Kommunstyrelsens arbetsutskott begär hos tekniska kontoret om förlängd remisstid
till den 27 februari.
Partigrupperna ska lämna sina synpunkter till kommunledningskontoret senast den 8
februari.

Sammanfattning
Tekniska kontoret har tagit fram ett trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun, för att
systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet.
Trafiksäkerhetsprogrammet ska uppdateras var fjärde år i samband med ny mandatperiod.
Kanslienheten har granskat programmet och föreslår förutom några mindre redaktionella
ändringar, att det vore lämpligt att ta med att trafiksäkerhetsarbetet inleds redan i
stadsplaneringsarbetet för att planera in säkra trafiklösningar i ett tidigt skede.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-05 om förlängd remisstid till den 20
januari 2019.

Yrkanden
Trafiksäkerhetsprogrammet har ännu inte diskuterats ute i partigrupperna, varför
arbetsutskottet enas om att begära ytterligare förlängd remisstid till den 27 februari.
Partigrupperna ska lämna in sina synpunkter till kommunledningskontoret senast den 8
februari, för att ärendet ska kunna behandlas vid arbetsutskottet sammanträde i februari.

Expedieras till
Tekniska kontoret

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-05 § 259
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse2018-11-15
Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun
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§12

Yttrande - Mitt Värnamo 2035, Översiktsplan för Värnamo kommun
samt tematisk översiktsplan Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen LIS (KS 2018/020)
Beslut
Vaggeryds kommun har tidigare lämnat synpunkter i samband med samråd. Vaggeryds
kommun vidhåller dessa kommentarer. Vaggeryds kommun vill dessutom lämna följande
synpunkter:
I Jönköpings län har det tagits fram en regional livsmedelsstrategi. Målet att verka för en ökad
livsmedelsproduktion och minskad import av livsmedel är nödvändig för att nå
generationsmålet för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Den nationella
livsmedelsstrategin ligger till grund för en regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län. Den
regionala strategin innefattar arbetsområden som innovation, produktion, göra affärer,
attityder och självförsörjning/beredskap.
Som en del av Jönköpings län och grannkommun till Värnamo anser Vaggeryds kommun att
det är viktigt att alla ser sitt ansvar i dessa frågor inte minst ur ett självförsörjning/beredskap
och klimatperspektiv.
Vaggeryds kommun ser därmed gärna att Värnamo Kommun i sin nya översiktsplan
förtydligar synen på sin roll för att uppfylla den regionala och nationella livsmedelsstrategin.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun har tagit del av Värnamo kommuns utställningshandling för
- Mitt Värnamo 2035 - Översiktsplan för Värnamo kommun samt tematisk översiktsplan
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS för synpunkter i samband med utställning.
Vaggeryds kommun har tidigare lämnat synpunkter i samband med samråd.
I Jönköpings län har det tagits fram en regional livsmedelsstrategi. Som en del av Jönköpings
län och grannkommun till Värnamo anser Vaggeryds kommun att det är viktigt att alla ser sitt
ansvar i dessa frågor inte minst ur ett självförsörjning/beredskap och klimatperspektiv.
Vaggeryds kommun ser därmed gärna att Värnamo Kommun i sin nya översiktsplan
förtydligar synen på sin roll för att uppfylla den regionala och nationella livsmedelsstrategin

Expedieras till
Värnamo kommun
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Beslutsunderlag
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Remiss - Utställning av ny översiktsplan för Värnamo kommun, Mitt Värnamo 2035
samt tematisk översiktsplan:Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS
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§13

Lokalförsörjning barn- och utbildningsnämnden (KS 2015/035)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Punkt 1, Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudgetera projekt "Sörgårdsskolan F-6
Skillingaryd" 25 mnkr år 2019 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
Punkt 5, Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudgetera projekt "Fågelforsskolan F-6,
enligt skolplan" 7 075 tkr år 2020 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
Arbetsutskottets beslut
Punkterna 2-4, Arbetsutskottet ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att bereda
förslagen i förvaltningen och återkomma till budgetberedningen den 21 februari.
Arbetsutskottet ger teknisk nämnd i uppdrag att bereda förutsättningar för 5 stycken
ersättningslokaler till skolan enligt barn- och utbildningsnämndens framställan och
återkomma till kommunstyrelsen om de ryms inom kommunstyrelsens påspengar 3 miljoner
kronor.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-11-28, § 93 om att göra en framställan till
kommunstyrelsen om att:








Initiera byggnation Sörgårdsskolan och samtidigt utöka ersättningslokalerna till minst
tre klassrum för att avhjälpa den akuta situation som uppstått. Ersättningslokalerna
behöver vara på plats senast i augusti 2019.
Initiera projektet Götafors och samtidigt utöka ersättningslokalerna med minst två
klassrum vid ST1-tomten för att avhjälpa den akuta situation som uppstått i Vaggeryd
och Hok. Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.
Initiera projektet Hjortsjöskolans kök/ matsal med rekommendation att de uppskattade
medlen, 3000 tkr, tas från projekten kopplade till kök (ref kök, upprustning m.m. 3000
tkr) samt de allmänt angivna påspengarna (ref ”påspengar”, renoveringsarbete på
förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr). Projektet bör om mjligt
genomföras under sommaruppehållet 2019.
Initiera projektet Hjortsjöskolans övningsbyggnad med rekommendation att medlen
tas från påspengarna (ref ”påspengar” renoveringsarbete på förskolor och skolor enligt
BUN:s lokalplan, 17 000 tkr). Projektet bör om möjligt genomföras under hösten
2019.
Initiera projektet Fågelforsskolan 1-6 med rekommendation att medel tas från redan
angivet medel (ref Fågelforsskolan f-6, enligt skolplan 7075 tkr) Projektet bör om
möjligt genomföras under hösten 2019.
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Yrkanden
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om följande:
Punkt 1, Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudgetera projekt "Sörgårdsskolan F-6
Skillingaryd" 25 mnkr år 2019 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
Punkterna 2-4, Arbetsutskottet ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att bereda
förslagen i förvaltningen och återkomma till budgetberedningen den 21 februari.
Punkt 5, Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudgetera projekt "Fågelforsskolan F-6,
enligt skolplan" 7 075 tkr år 2020 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
Arbetsutskottet ger teknisk nämnd i uppdrag att bereda förutsättningar för 5 stycken
ersättningslokaler till skolan enligt barn- och utbildningsnämndens begäran och återkomma
till kommunstyrelsen om de ryms inom kommunstyrelsens påspengar 3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-28, § 93
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§14

Medfinansiering för elektrifiering och nysträckning av Yet (KS
2019/019)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till fördelning
av kommunal medfinansiering av elektrifiering och nysträckning av järnvägen mellan
Värnamo-Jönköping och Nässjö, det så kallade Yet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har beslutat att medfinansiera elektrifiering och nysträckning av
järnvägen mellan Värnamo-Jönköping och Nässjö, det så kallade Yet, med 200 mkr.
Vaggeryds kommun har tillsammans med Jönköping och Värnamo kommuner ställt sig
positiva till att medfinansiera hälften av detta belopp, 100 mkr.
Syftet är att bidra till att samhällsnyttan med en upprustad järnväg ska kunna säkerställas så
snart som möjligt.
Förslag till hur denna summa ska fördelas mellan de tre kommunerna finns nu för förankring i
respektive organisation.
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson redogör för ärendet.
Förslag till avtal kommer att tas fram till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-11
Regionfullmäktige §39 - Överenskommelse
Överenskommelse om sam-och medfinansiering
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§15

Information från kommundirektören (KS 2019/002)
Beslut
Arbetsutskottet godkänner lämnad information.

Sammanfattning
Arbetsutskottet informeras om följande:
Tryggheten i Centrum, Skillingaryd
Vaggeryds kommun har tecknat avtal om ordningsvakter i Skillingaryd med anledning av
oroligheter runt omkring torget i Skillingaryd. Avtalet gäller fram till 2019-09-30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum
2019-01-16

24 (26)

§16

Delgivningar (KS 2019/004)
Beslut
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott:
Skrivelser och meddelanden






Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:44, Pensionsnämndens beslut om
omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år
2019
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:52, AFA:s styrelse har beslutat om
premier för år 2019
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:59, Arbetsmiljöverkets föreskrifter
2018:4 Smittrisker
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:64, Budgetförutsättningar för åren
2018- 2022
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§17

Ny upplåning inom ram för kommunfullmäktige beslutad låneram i
budget 2019 (KS 2019/021)
Beslut



Arbetsutskottet beslutar i enlighet med antagen delegationsordning att nyupplåna 100
mnkr.
Ekonomichef Jörgen Hansson får i uppdrag att genomföra affärsavslut med långivare
samt utifrån svar på offertförfrågan fördela lånebeloppet på olika kapitalbindningstider
och typ av ränta.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun har i sin Strategiska plan och budget för 2019 fastställt en låneram för
nyupplåning om 260 mnkr för 2019. Kommunen är i en expansiv fas där såväl ny som
reinvesteringsnivån är högre än självfinansieringsnivån. Mot bakgrund av detta uppstår ett
behov av likviditet.

Expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag
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§18

Holma magasin (KS 2018/103)
Beslut




Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att inleda en överläggning med
Fortifikationsverket med förfrågan om hur de ser på att kommunen tar hand om och
arrenderar magasinet i Holma för att i samråd med Hembygdsrådet bevara byggnaden
för framtiden.
Kommundirektören får i uppdrag att höra med kultur- och fritidschefen om hur arbetet
med den kulturhistoriska inventeringen fortskrider.

Sammanfattning
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har rekommenderat Riksantikvarieämbetet att hos
regeringen föreslå att magasinet på kronogården Holma förklaras som statligt byggnadsminne.
Enligt Riksantikvarieämbetets bedömning har magasinet inte ensamt det synnerliga höga
kulturhistoriska värde som kan motivera en byggnadsminnesförklaring.
Riksantikvarieämbetet har därför bedömt att frågan om en byggnadsminnesförklaring inte är
angelägen att driva vidare.
Hembygdsrådet vill nu gå vidare med frågan.
Kenneth Åberg (S) lyfter nu frågan om en möjlig dialog med Fortifikationsverket om att
kommunen i samråd med Hembygdrådet får ta hand om byggnaden.

Beslutsunderlag



Hembygdsrådet Vaggeryds kommun, rekommendation till Riksantikvarieämbetet
förslag att magasinet på kronogården Holma förklaras som statligt byggnadsminne
Yttrande från Riksantikvarieämbetet, Magasin vid Holma, Stora Hässlehult 1:5,
Vaggeryds kommun, Jönköpings län
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