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2019-02-06

Plats och tid

Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl. 13:00-16:30

Beslutande ledamöter

Gert Jonsson (M) (ordförande), Kenth Williamsson (S) (2:e
vice ordförande), Thomas Axelsson (KD), Allan Ragnarsson
(M), Jörgen Johansson (C), Kristin Stark (MP), Kenneth Åberg
(S), Anna Karin Slunge (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Jan-Olof
Svedberg (SD), Johanna Malmborg (C) ersätter Ulf
Abrahamsson (C) (vice ordförande), Stig-Göran Hultsbo (MP)
ersätter Magnus Thelin (L), Nexhat Shabani (S) ersätter
Annelie Borgström (S)

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Katrin Löfstedt (M)
Christer Holmgren (M)
Jenny Larsen (KD)
Josephine Svanberg (S)
Jan Sjögren (SD)
Övriga närvarande

Annika Hedvall (kommundirektör)

Underskrifter Sekreterare ............................................
Rose-Marie Moberg
Ordförande ............................................
Gert Jonsson

............................................

Justerande

............................................

............................................
Jan-Erik Aronsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Datum för anslags
uppsättande

2019-02-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift

............................................

Datum för anslags
nedtagande

Rose-Marie Moberg

2019-03-07

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsen

Torbjörn Åkerblad (kanslichef)
Rose-Marie Moberg (förvaltningssekreterare)
Magnus Ljunggren (teknisk chef) §§55-56
Utses att justera

Jan-Erik Aronsson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret , 2019-02-12 16:00

Protokollet omfattar

§§44-56

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56

Justerandes sign

Vision och värdegrund
Mål för mandatperioden 2019-2022
Attestantlista 2019 Kommunstyrelsen
Lokalförsörjning barn- och utbildningsnämnden
Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda
Antagande - Ändring av stadsplanen för kv. Ankaret m.fl. avseende
upphävande av tomtindelning för Skogslund 5, Vageryds tätort, vaggeryds
kommun
Information från kommundirektören
Delgivningar
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningsärenden
Övrigt
Startbesked exploatering industriområde LogPoint South Sweden/Stigamo,
etapp 2b
Startbesked, exploatering utökning av Västra strand, Vaggeryd

Utdragsbestyrkande
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§44

Vision och värdegrund (KS 2019/020)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet

Yrkanden
Kenth Williamsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det
bifallet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Beslutsunderlag



Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 3
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-14

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§45

Mål för mandatperioden 2019-2022 (KS 2019/017)
Beslut



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.
Förslag till övergripande tidsplan:

Justerandes sign
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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
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret
Förvaltningschefer

Beslutsunderlag




Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 4
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-14
Mål ny mandatperiod 2019-2022 arbetsmaterial KSAU 20190116

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§46

Attestantlista 2019 Kommunstyrelsen (KS 2019/011)
Beslut
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




Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 5
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-08
Attestlista KS 2019, driftredovisning

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§47

Lokalförsörjning barn- och utbildningsnämnden (KS 2015/035)
Beslut
Punkt 1, Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera projekt "Sörgårdsskolan F-6
Skillingaryd" 25 mnkr år 2019 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
Punkt 5, Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera projekt "Fågelforsskolan F-6, enligt
skolplan" 7 075 tkr år 2020 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.

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.

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16
§ 13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-28, § 93

Paragrafen är justerad
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§48

Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda (KS 2017/083)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar 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
Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag, men
vill skicka med att man samtidigt kan titta på större postlådor för att kunna hantera småpaket.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det
bifallet.

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
Tekniska kontoret

Beslutsunderlag





Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 6
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 033
Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§49

Antagande - Ändring av stadsplanen för kv. Ankaret m.fl. avseende
upphävande av tomtindelning för Skogslund 5, Vageryds tätort,
vaggeryds kommun (KS 2018/295)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt beslutar 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




Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 10
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-07,Antagande - Skogslund 5
Antagandehandling - Skogslund 5, Vaggeryds kommun

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-02-06

13 (20)

§50

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsen informeras om följande:






Dialog om Gröna näringar
LRF och Vaggeryds kommun arrangerar den 11 februari på Bratteborgs gård en
medborgardialog med inriktning på de gröna näringarna i kommunen.
Politikerutbildning 12 februari kl. 17:00-21:00.
Information från kommundirektörsgruppen inom GGVV
Rapport om två uppdrag som kommundirektörsgruppen fått av Kommunalförbundet
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)
Beviljat bidrag till Leader-projekt, Förstudie inom handel - Business Gnosjöregionen
(BGR)
Omorganisation inom Business Gnosjöregionen (BGR)

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§51

Delgivningar (KS 2019/004)
Beslut



En föredragning av Vaggeryds kommuns svar på Vattenmyndighetens enkät för
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018 ska
ske vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
I övrigt lägger kommunstyrelsen delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:


Vaggeryds kommuns svar på Vattenmyndighetens enkät för rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§52

Redovisning av delegationsbeslut (KS 2019/003)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande.




Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2018-12-18, § 231, beslut
2018-12-18, § 234
Ekonomiskt bistånd för 2018-12-21—2018-12-28, IFO och AME
Ekonomiskt bistånd för 2019-01-01—2019-01-25, IFO och AME

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-25

Paragrafen är justerad
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Anmälningsärenden (KS 2019/001)
Beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Sammanfattning


Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2019-01-16

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-28

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§54

Övrigt (KS 2019/009)
Sammanfattning
Recension av Inspirationskväll 4 februari
På uppdrag av Kenneth Åberg ges en recension av Inspirationskvällen den 4 februari på
Folkets Hus i Vaggeryd. Kvällen arrangerades av Vaggeryds Kommun och Vaggeryds
Näringslivsråd.
Upplägget och ambitionen med kvällen diskuteras.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§55

Startbesked exploatering industriområde LogPoint South
Sweden/Stigamo, etapp 2b (KS 2015/311)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden startbesked för exploatering
industriområde LogPoint South Sweden/Stigamo, etapp 2b enligt omfattning antagen i
Strategisk plan och budget 2019-2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 juni 2018 inom ramen för Strategisk
plan och budget 2019-2021 ramarna för exploateringsprojektet – Logpoint. Projekt som
överstiger 10 mnkr ska av kommunstyrelsen godkännas genom ett beslut om startbesked.
I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom Logpoint South Sweden geografiska
marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun tagit fram ett område för
verksamhetsetableringar. I samverkan mellan Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun
bedrivs ett gemensamt utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South Sweden.
Under 2017-2018 har norra delen av området iordningsställts för att möjliggöra
verksamhetsetableringar, ca 20 ha totalyta. Området har försetts med gata, bredband,
elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, vatten – och avlopp, m.m.
Förfrågningar angående markköp har varit i omlopp under och efter byggtiden. På två tomter
av de tre iordningställda har markupplåtelseavtal tecknats.
Tekniska utskottet gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av området, från norra
delen längs E4:an ner till riksväg 30 av kommunstyrelsen i april 2016. I pågående
markentreprenad sker åtgärder kopplade till avvattning i ett förberedande syfte för fortsatt
exploatering av Stigamo etapp 2 södra delen. Området har en totalyta på ca 170 ha exklusive
det norra området.
Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco tagit fram underlag för upphandling med åtgärder
för färdig väg, vatten- och avloppsförsörjning, el, bredband m.m. för en kommande
markentreprenad, etapp 2b. I det södra området finns ingen avsikt att kommunen terrassera
tomterna. För att möjliggöra företagsetableringar i södra området behöver
infrastrukturförsörjningen färdigställas.
Teknisk chef Magnus Ljunggren redogör för ärendet.

Justerandes sign
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Expedieras till
Annika Hedvall, kommundirektör
Magnus Ljunggren, förvaltningschef, teknisk nämnd
Jörgen Hansson, ekonomichef
Torbjörn Åkerblad, kanslichef
Tina Blomster, Samhällsutvecklare

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-04
Tekniska nämndens beslut 2019-01-22 § 001

Paragrafen är justerad
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§56

Startbesked, exploatering utökning av Västra strand, Vaggeryd (KS
2019/032)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden startbesked för exploatering av hela
detaljplaneområdet på Västra Strand enligt omfattning antagen i Strategisk plan och budget
2019-2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 juni 2018 inom ramen för Strategisk
plan och budget 2019-2021 ramarna för exploateringsprojektet – Västra Strand. Projekt som
överstiger 10 mnkr ska av kommunstyrelsen godkännas genom ett beslut om startbesked.
2018-06-07 antog kommunfullmäktige detaljplan för bostäder på Västra Strand i Vaggeryd.
Del av området har påbörjats, norra delen. Påbörjad del möjliggör tomtförsäljning för
villabyggnation under 2019. På södra delen är avsikten att kunna erbjuda
markanvisningsavtal.
För att kunna tillvarata massöverskottet från den norra delen och kunna färdigställa det
naturområde som finns i det södra området är det fördelaktigt att påbörja exploatering av den
södra delen under 2019. Genomförandetid för detaljplanen är 5 år.
Teknisk chef Magnus Ljunggren redogör för ärendet.

Expedieras till
Annika Hedvall, kommundirektör
Magnus Ljunggren, förvaltningschef, teknisk nämnd
Jörgen Hansson, Ekonomichef
Torbjörn Åkerblad, kanslichef
Tina Blomster, Samhällsutvecklare
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