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BAKGRUND – NULÄGE
MILJÖPROGRAM, MÅL OCH ÅTGÄRDER

Under 2018 reviderades miljöprogrammet och 
kommunfullmäktige beslutade om de nya målen 2018-04-23. 

De nya åtgärderna i det reviderade miljöprogrammet beslutades 
av respektive nämnd och styrelse under hösten 2018. 

Under 2018 arbetade vi enligt det tidigare miljöprogrammet 
(2014-2017) och enligt det reviderade miljöprogrammet (2018-
2021).

Sammanställd miljöredovisning till KSAU 2019-03-20 och KF 
2019-04-29.

2019-04-09
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Åtgärdsuppföljning av det gamla 
miljöprogrammet (2014-2017)

Status (%) 2015 2016 2017 2018 
Genomförda 31 36 50 61 
Mer än till hälften genomförda 19 18 17 11 
Påbörjade 41 38 25 20 
Ej påbörjade 10 8 8 8 
Tabell 3. Åtgärdernas i det tidigare miljöprogrammets (2014-2017) genomförandegrad (%). 

I kommunens tidigare miljöprogram (2014-2017) fanns 105 åtgärder som var indelade i olika 
målområden baserat på Sveriges nationella miljömål. 

• Bland de åtgärder som ej är påbörjade gick några inte att 
genomföra p g a ändrad lagstiftning.

• I några fall har ekonomiska eller personella resurser inte 
tillsatts.

• I några fall har verksamheterna inte prioriterat åtgärden. 

• Bland de åtgärder som är påbörjade eller till hälften 
genomförda är den största anledningen till detta att 
åtgärderna innebär ett långsiktigt arbete som inte kan 
färdigställas under en 4-årsperiod. De flesta av dessa 
åtgärder finns även med i det reviderade miljöprogrammet. 
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Åtgärdsuppföljning av det gamla 
miljöprogrammet (2014-2017)

Länsstyrelsens åtgärdsprogram – tillägg 
till miljöprogrammet 2016 – även i 

reviderade miljöprogrammet

Inför det reviderade miljöprogrammet valde nämnderna att 10 åtgärder följer med in i det 
reviderade miljöprogrammet. Övriga åtgärder var antingen genomförda eller bedömdes inte längre 
möjliga att genomföra alternativt möjligt att lägga tid och resurser på.  

Status (antal) 2017 2018 
Genomförda 6 8 
Mer än till hälften genomförda 2 2 
Påbörjade 12 9 
Ej påbörjade 7 8 

Tabell 4. Genomförandegrad (antal) för åtgärderna i tillägget till miljöprogrammet 
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VAGGERYDS KOMMUNS 
MILJÖPROGRAM 2018-2021
De nya målen och åtgärder i miljöprogrammet är kopplade till Sveriges nationell miljömål 
och till globala målen för hållbar en utveckling i Agenda 2030 och ger oss förutsättningar 
att bidra till ett hållbart samhälle. 

Det reviderade miljöprogrammet har också fått ett nytt kapitel ”Grön handlingsplan” som 
lyfter in frågor om grön infrastruktur, ekosystemtjänster och friluftsliv.

Verksamhetsutveckling

Kommunikation och beteendeförändring

Nytt miljöredovisningssystem ”Miljöbarometern”

2019-04-09

 

Miljömålet God bebyggd miljö 
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt som 
erbjuder en hälsosam livsmiljö samt medverkar till en god regional och global miljö. En viktig 
del i arbetet är att vi måste bli mer energieffektivare men också att vi är smarta och väljer 
energi med ett hållbart och förnybart ursprung.  

 

Total målbedömning:  Det är osäkert om målet kommer att uppnås. 

Grön handlingsplan 
Målområdet grön handlingsplan omfattar ekosystemtjänster, grön infrastruktur, friluftsliv samt 
tätortsnära natur. Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av 
livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och 

förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster 
från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande. Det handlar om vanliga 
produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera 
klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen direkt, som när växter 
producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk  som ger livsmedel. 

 

Total målbedömning:  Det är osäkert om målet kommer att uppnås. 
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Målområde Antal åtgärder Bedömning 

Kommunen ska vara klimatsmart och resurseffektiv     

Begränsad klimatpåverkan 6 
 

God bebyggd miljö 12 
 

Kommunen ska värna om våra naturtillgångar     

Bara naturlig försurning 1 
 

Ingen övergödning 3 
 

Levande sjöar och vattendrag 3 
 

Grundvatten av god kvalité 2 
 

Myllrande våtmarker 2 
 

Levande skogar 3 
 

Ett rikt odlingslandskap 1 
 

Ett rikt växt- och djurliv 1 
 

Kommunen har en god levnadsmiljö     

God bebyggd miljö 3 
 

Grön handlingsplan 11 
 

Frisk luft 1 
 

Giftfri miljö 13 
 

Skyddande ozonskikt -   

Säker strålmiljö 2 
 

Det ska vara lätt att göra rätt     
Verksamhetsutveckling 7 

 

Kommunikation och beteendeförändring 7 
 

 

Åtgärdsuppföljning av det reviderade 
miljöprogrammet (2018-2021)

Genomförandegraden för åtgärden bedöms som beslutad att genomföras (vit), 
påbörjad (gul), genomförd/genomförs kontinuerligt /grön) eller försenad (röd). 

Tabellen visar antalet åtgärder per målområde samt den sammanlagda       
åtgärdsbedömningen för respektive målområde under 2018. 
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Åtgärdsstatus – Bara naturlig försurning
Beslutad men ej påbörjad
Påbörjad 
Genomförd/genomförs kontinuerligt
Försenad

Målområde Antal åtgärder Bedömning 

Kommunen ska vara klimatsmart och resurseffektiv     

Begränsad klimatpåverkan 6 
 

God bebyggd miljö 12 
 

Kommunen ska värna om våra naturtillgångar     

Bara naturlig försurning 1 
 

Ingen övergödning 3 
 

Levande sjöar och vattendrag 3 
 

Grundvatten av god kvalité 2 
 

Myllrande våtmarker 2 
 

Levande skogar 3 
 

Ett rikt odlingslandskap 1 
 

Ett rikt växt- och djurliv 1 
 

Kommunen har en god levnadsmiljö     

God bebyggd miljö 3 
 

Grön handlingsplan 11 
 

Frisk luft 1 
 

Giftfri miljö 13 
 

Skyddande ozonskikt -   

Säker strålmiljö 2 
 

Det ska vara lätt att göra rätt     
Verksamhetsutveckling 7 

 

Kommunikation och beteendeförändring 7 
 

 

Målområde Status Tekniska nämndens åtgärder Ansvar
Begr. Klimat  Öka andelen miljöanpassade fordon Helt, del

 Utreda utökning av den kommunala bilpoolen Helt, del
 Utreda frågan om diversierad milersättning Helt, del
 Utbyggnadsstrategi av laddinfrastrukturen för elbilar Helt, del
 Resvaneanalys Helt, del

God bebyggd  Belysning Helt
 Energi och drift Helt Fastighet
 Hänsyn till energi-, miljö- och kemikaliekrav vid byggnation Helt Fastighet
 Energieffektivisering tekniska kontoret Helt, del
 Fossilbränslefria värmekällor Helt Fastighet
 Minimera elanvändningen vid uppvärmning Helt Fastighet
 Producera förnyelsebar energi i form av solenergi Helt Fastighet
 Reglera temperaturen i bassängerna i Vaggeryds simhall Helt Fastighet

Ingen övergödn.  Förvaltningsövergripande VA-plan Helt, del
Levande sjöar och v  Hänsyn till biologisk mångfald i VA-planen Helt

 Långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen Helt, del
 Vattennära mötesplatser Lagan Helt

Grundvatten av god  Tillgängliggörande av analysresultat Helt, del
Levande skogar  Skötsel av tätortsnära skogar Helt

 Frihuggning av skyddsvärda träd Helt, del
 Synliggöra och kommunicera skyddsvärda träd Helt, del

Ett rikt växt-och djurliv  Öka kunskapen om allemansrätten Helt, del
God bebyggd miljö  Utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen Helt, del
Grön handlingsplan  Använda framtagna kunskapsunderlag som prioriteringsunderlag Helt, del

Hänsyn till skyddsvärda träd Helt, del
 Insatser för grönstrukturen Helt, del
 Inventera vandringshinder i det kommunala vägnätet Helt, del
 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler Helt, del
 Utbildning om planering och skötsel av kommunens marker Helt
 Öka andelen lövskog på kommunalt ägd mark Helt

Giftfri mijö  Fasa ut farliga kemikalier Helt, del
 Digitalt kemikaliehanteringssystem Helt, del
 Inventera och åtgärda PCB i byggnader Helt Fastighet

Verksamhetsutv.  Digital miljöutbildning Helt, del
 Förebygga avfall Helt, del
 Minska engångsprodukterna & byt ut till mindre miljöpåverkan Helt, del
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Särtaxa för kommunalt vatten och avlopp till 
industriområdet Stigamo, dnr TU 2018/018. 
 
Förslag till tekniska nämnden 
Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förslaget om särtaxa för 
kommunalt vatten och avlopp till industriområdet Stigamo.   
 
Beskrivning av ärendet 
Efter granskning av industriområdet framgår det att Stigamo kan 
uppfylla kraven i lagen på särtaxa. Området är beaktansvärt dyrare att 
bygga ut. Det finns särförhållanden som kan anses vara 
kostnadsdrivande såsom: 
 

• Att det är stora tomter som ligger utsträckta 
• Geotekniska förutsättningar 
• Pump och tryckstegringsstationer 
• Anslutningsavgift från Jönköpings kommun 

 
Nivån på särtaxan ska ge täckningsgrad på drygt 90 %. 
 
Utifrån ovan och bifogad utredning föreslås ett förslag på särtaxa för 
Stigamo industriområde. Särtaxan är konstruerad som en faktor av 
normaltaxan. Faktorn bedöms till 1,8 gånger normaltaxan 
 
Beslutsunderlag 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Granskning Stigamo 
 
Teo Magnusson Bejving 
VA- chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
VA- Chef 
Diarium 



 

 
Särtaxa i Stigamo 
 

1 BAKGRUND 
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun beslutade den 28 februari 2011 att anta detaljplan för del av 
fastigheten Stödstorp 2:1, Logpoint South Sweden. Av Vaggeryds kommuns utredning framgick bl.a. 
följande. Detaljplanen är en del i arbetet med att utveckla Torsvikområdet i Jönköpings och Vaggeryds 
kommuner. Genom en utveckling av området söderut utökas logistik- och verksamhetsområdet. 
Området ligger i den norra delen av Vaggeryds kommun. Dagvattnet inom området ska omhändertas 
via dagvattendammar.  
 
Vid projektering och fortlöpande byggnation har det blivit uppenbart att kostnaden för utbyggnad av 
vatten och avlopp i Stigamo är betydligt dyrare än normal utbyggnad i Vaggeryds kommun därför har 
denna särtaxeutredning tagits fram som syftar till att belysa om området kan anses uppfylla kriterier för 
särtaxa och att om så konstruera en särtaxa 
 

2 FINANSIERING AV VATTEN OCH AVLOPP (VA) 
 
2.1 VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VA 
Kommunens skyldighet till utbyggnad för en allmän VA-anläggning ska bedömas efter fastigheternas 
långsiktiga behov av VA-tjänster från ett hälso och miljöperspektiv. Det här finns reglerat i 6 § 
vattentjänstlagen.  
 
Om behovet finns ska ett så kallat verksamhetsområde (VO) bestämmas av kommunfullmäktige. 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats 
eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. En förteckning över vilka fastigheter som ingår i VO 
ska finnas i beslutet.  
 
Inom VO gäller vattentjänstlagen och prövning av konflikter ska göras hos Mark- och miljödomstolen. 
Huvudregeln är att parterna själva står för sina rättegångskostnader. Om kommunen väljer 
avgiftsfinansiering till någon del så ska en taxa upprättas. Utgångspunkten är att den gäller alla 
fastigheter inom VO. 
 
2.2 TAXA, AVGIFTER OCH SÄRTAXA ALLMÄNT 
När en kommun erbjuder tjänster inom den kommunala verksamheten ska självkostnadsprincipen 
råda. Detta innebär att brukarna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för 
verksamheten. En kommuns VA-taxa bygger på samma principer. Att betala avgifter enligt VA-taxa är 
tvingande om man har sin fastighet inom ett verksamhetsområde, om behovet inte kan tillgodoses 
bättre på annat sätt. Av detta skäl får endast kostnader som är nödvändiga läggas till 
beräkningsunderlaget för VA-taxan.  
 
När det ska byggas ut ledningar till ett nytt verksamhetsområde så kan kostnaderna för det nya 
området täckas av taxans anläggningsavgifter, d.v.s. engångsavgifter som betalas när 
förbindelsepunkt har upprättats för fastigheten. Vilken täckningsgrad (relationen mellan kostnader och 
intäkter för ett område) som normalt ska gälla för en genomsnittlig VA-utbyggnad i kommunen 
beslutas av kommunen. Det är tillåtet att ha anläggningsavgifter satta med målet att ge 100 % 
kostnadstäckning för nya lokala ledningsnät, 
 



 
samt dessutom ett visst överskott för att täcka redan gjorda investeringar och 
marginalkostnadseffekter vid t ex kapacitetshöjningar.  
 
Finansieras utbyggnaden med anläggningsavgifter (vilket generellt är fallet) och kostnaderna avviker 
för mycket jämfört med övriga verksamhetsområden kräver lagstiftningen (31 § vattentjänstlagen) att 
kommunen tar ut särtaxa för det nya området om kostnadsskillnaden beror på särskilda 
omständigheter.  
 
Särtaxa är en egen taxa som gäller för ett visst ”delverksamhetsområde” inom kommunen. Särtaxa 
kan tas ut som både anläggningsavgifter (engångsavgift) och/eller brukningsavgifter (periodisk avgift).  
 
Valmöjligheten att ta ut särtaxa som brukningsavgift fanns inte i 1970 års VA-lag utan infördes först i 
Lagen om allmänna vattentjänster år 2007 (2006:412). I 1970 års VA-lag stod att engångsavgift 
bestäms med hänsyn till avsevärda kostnadsskillnader fram till 1998 då det ändrades till 
beaktansvärda kostnadsskillnader. I lag om allmänna vattentjänster står att: 
 
”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist.  
 
Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför 
kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, 
skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.  
 
Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de 
avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna 
platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten” 
 
Uttrycket ”avgifterna” är allmänt hållet och syftar inte särskilt på engångsavgift eller särskilt på 
periodiska avgifter. 
 
Särtaxa tas vanligtvis ut när kostnaderna avviker uppåt, d.v.s. när ett område är beaktansvärt 
kostsamt att byggas ut.  
 
Särtaxa ska tas ut även när kostnaderna är beaktansvärt mindre, vilket innebär att ett delområde inom 
kommunens verksamhetsområde kan få mycket lägre kostnader än resten av huvudmannens kunder. 
I praktiken är det inte vanligt, men det är viktigt att veta att särtaxa ska införas även när kostnaderna 
avviker nedåt.  
 
För att veta om det är aktuellt med särtaxa i ett verksamhetsområde, måste man veta hur den 
ordinarie anläggningsavgiften är framräknad. Oftast finns det större eller mindre skillnader i intäkts-
/kostnadskalkylen och följande exempel kan illustrera detta, se figur 1. 
 
Område/utbyggnadsetapp   Intäkt/utgift % 
Område 1    102 
Område 2    52 
Område 3     68 
Område 4     85 
Område 5     115 
Område 6     75 
Område 7     148 
Område 8     125 
Område 9     98 
Område 10     128 
Total täckningsgrad    100 
Figur 1 Exempel på skiftande täckningsgrader inom ett verksamhetsområde. 



 
 
Utfallet på täckningsgrad varierar i exemplet ovan mellan 52 % och 148 %. Spännvidden är således 
ganska stor.  
 
Det finns inga bestämda nivåer för hur mycket större kostnaderna ska vara för att särtaxa ska bli 
aktuellt. Lagstiftaren säger att det ska avvika beaktansvärt från genomsnittet i verksamhetsområdet i 
övriga kommunen. Vad är då beaktansvärt omsatt i siffror? I propositionen (Prop 1995/96:188 s 16) till 
den lag om utökad möjlighet till särtaxa, som infördes i 1970 års VA-lag 1996, fördes en diskussion 
kring begreppet. Vattenöverdomstolen menade i sitt yttrande att ordet beaktansvärt borde innebära en 
skillnad i kostnader på 15-20 % och att det skulle vara ett för lågt krav. De ville istället att ordet 
betydande skulle användas och att det skulle vara ett bättre alternativ. Innan hade ordet avsevärt getts 
en innebörd av 50 % i ökade kostnader enligt rättspraxis. Lagstiftaren fann att det inte går att 
kvantifiera en procentsats som ska hålla för alla situationer utan det finns flera parametrar som ska 
vara uppfyllda förutom kravet på ökade kostnader. Det går därför inte att sätta en siffra på termen 
beaktansvärd. Vaggeryds kommun bedömer dock utifrån studerade rättsfall att ca 30 % är en rimlig 
siffra att förhålla sig till. 
 
I bedömningen bör rimligtvis också tas med hur mycket pengar det rör sig om för VA-kollektivet. Vid 
samma täckningsgrad för två olika områden men där antalet fastigheter är mycket olika säg, tio 
respektive 800 fastigheter så är påverkan på övriga kollektivet väldigt olika. Det finns dock inte något 
uttryckligt i förarbetena som styrker detta resonemang.  
 
Vad lagen däremot säger (Prop 1995/96:188 s 14) är att man bör ta hänsyn till antal fastigheter. Om 
det rör sig om ett fåtal fastigheter så ska särtaxeinstrumentet användas med högre krav på 
kostnadsskillnader, men resonemanget utvecklas inte närmare. 
 
2.3 KRAV SOM SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ATT INFÖRA SÄRTAXA 
Det är nyttoprincipen som styr när avgifterna i taxan ska fördelas på rättvis grund. Innebörden av det 
är, att oavsett hur långt ifrån vatten och avloppsreningsverken en fastighet är belägen, så ska 
fastighetsägaren betala samma avgifter. Det är nyttan av anläggningen som ska ligga till grund för 
avgiftsuttaget, oavsett var fastigheterna i ett verksamhetsområde är belägna ska två likadana 
fastigheter ha samma avgifter. 
 
Men ibland ska man göra avsteg från nyttoprincipen och ta ut särtaxa för ett område. Det ska vara en 
kostnadsskillnad som är beaktansvärd enligt resonemanget ovan och kostnaden ska ha uppkommit på 
grund av särförhållanden. Kostnaderna måste vara hänförliga till det nya området och ha uppkommit 
på grund av det nya området. I praxis för särtaxa finns exempel på att överföringsledningar kan vara 
en kostnad som kan ligga till underlag för beräkningar. Då ska ledningen endast betjäna det aktuella 
området och behov av överföringsledning ska vara undantag i kommunens verksamhetsområde. 
 
För Björnstorp i Perstorps kommun (Statens va-nämnd, BVa 9. Beslut 1990-02-16, överklagat VÖD 
dom 1991-12-31, DTVa 18/91, HD dom 1993-12-06, DT 728) angavs av kommunen som skäl att det 
långa avståndet mellan fastigheterna och gränsen för det tidigare nätet, inte i sin helhet borde belasta 
övriga VA-kollektivet. Statens va-nämnd och vattenöverdomstolen ansåg inte att alla sträckor kunde 
medräknas i kostnadsunderlaget och därmed blev inte kostnadsskillnaderna så stora att särtaxa 
motiverades. Högsta domstolen ändrade domen med motivet att utredningen visat att det inte under 
överskådlig framtid kommer att bli aktuellt att ansluta fler fastigheter på sträckan och att kostnaden på 
grund av det långa avståndet blivit avsevärt högre. 
 
I Sundänge i Köpings kommun har man tagit med kostnaderna för en 8,5 km lång överföringsledning i 
beräkningarna för särtaxa (Va 152/08). I det beslutet har Statens va-nämnd bedömt att det är rimligt 
att ta med ledningen utifrån kommunens resonemang kring att överföringsledningen är ett 
särförhållande och att även utan den är det lokala nätet långt och ett kostnadsdrivande särförhållande. 
Man påpekar också att kommunen har tagit hänsyn till all bebyggelse som kan komma att nyttja 
ledningen 
 



 
I det ärende där Nässjö Affärsverk försvarade sin införda särtaxa i området Spexhult (Va 36/05 och 
37/05), ansåg Statens va-nämnd att det faktum att området redan var bebyggt samt hade speciella 
terrängförhållanden jämfört med Nässjös andra verksamhetsområden, var sådana särförhållanden 
som kan ligga till grund för särtaxa. Vid beräkning av kostnadstäckning ska hänsyn tas till samtliga 
framtida utbyggnader. 
 
2.4 ANLÄGGNINGSAVGIFTER SOM SÄRTAXA 
Om särtaxekraven är uppfyllda är det vanligast att särtaxa tas ut genom anläggningsavgifter. Taxan 
utformas lämpligen genom en väl vald uppräkning av kommunens nuvarande anläggningsavgifter. 
Antingen kan samtliga parametrar i anläggningsavgifterna räknas upp, alternativt kan endast vissa av 
parametrarna, t.ex. de kostnadsrelaterade räknas upp 
 
 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 
Stigamo ligger i den norra delen av Vaggeryds kommun. Området avgränsas i norr av Jönköpings 
kommun, i väst av E3, i öst av länsväg 845 och i söder mot riksväg 30. Området area är cirka 190 ha. 
Marken ägs av Vaggeryds kommun.  
 
Området var innan avverkningen ett skogsområde med i huvudsak barrskog. Marken är bitvis 
kuperad. Den södra delen ligger tydligt lägre och är avrinningsområde för större delen av området. 
Marken i denna del är fuktig, flack och dikad skogsmark. Området bestod, enligt geotekniska 
undersökningar till största delen av sandig, siltig och blockrik morän. Området i söder har ett flertal 
partier med berg i dagen. Det finns inga byggnader inom planområdet. Gällande lämningar gjordes en 
arkeologisk undersökning av området under 2010 varav resultaten pekade på att inga områden var så 
värdefulla att de ska bevaras.  
 

 
Figur 2 Utbyggnadsområde för Stigamo 
 
Området försörjs med en VA-anslutning till Jönköpings kommun där de levererar dricksvatten till 
området samt tar hand om det industriella spillvatten som kommer att uppstå på området. 
  



 
4 KOSTNADSKALKYL ALLMÄNT VA 
Stigamo är den första stora industriexploateringen på väldigt många år. De senaste industriområdena 
vilket byggdes ut var Båramo, Gärahov och södra delen av travbaneområdet runt 2000-2010. Med 
hänsyn till att utbyggnationen var så långt tillbaka och att på den tiden fanns det ingen separat 
anläggningstaxa för industriområden. Medför detta att det inte är skäligt att jämföra deras kostnader 
och intäkter med byggnationen på Stigamo.  
 
Om vi istället tar gör en jämförelse på det planerade industriområdet norr om Bondstorpsvägen vilket 
har markförutsättningarna och tomtytorna anläggningstaxan är uppbyggd på. Går det att utläsa enligt 
nedan att kostnadstäckningen når strax över 90%.  
 

VA-kostnader Travbanan (S+V) Ej df 
3103 Ledningsnät vatten 2 147 500:- 
3107 Ledningsnät spillvatten 1 187 500:- 
3108 Ledningsnät dagvatten 376 400:- 
Övrigt 372 110:- 
Summa 4 083 510:- 

Figur 3 
 

Tomter Yta Inkomst Taxa 2019 (ex moms) 
Tomt 1 (redan betald 2017) 10 000 165 207:- 
Tomt 2 10 000 187 134:- 
Tomt 3 20 000 261 534:- 
Tomt 4 20 000 261 534:- 
Tomt 5 20 000 261 534:- 
Tomt 6 20 000 261 534:- 
Tomt 7 20 000 261 534:- 
Tomt 8 20 000 261 534:- 
Tomt 9 20 000 261 534:- 
Tomt 10 20 000 261 534:- 
Tomt 11 25 000 298 734:- 
Tomt 12 30 000 335 934:- 
Tomt 13 35 000 373 134:- 
Tomt 14 35 000 373 134:- 
Summa intäkt  3 825 549:- 
Differens kostnad - intäkt  -257 961:- 
Utnyttjande grad  93,7% 

Figur 4 
 
Som ni ser ovanför är nuvarande anläggningstaxa för industriområden mer utformat för 
markförhållanden av sand samt mindre tomter till ytan.  
 
Tittar vi på anläggningskostnaden och utnyttjandegraden för industriområdet Stigamo med nuvarande 
taxa kommer vi få helt andra resultat vilket presenteras nedan 
 
 

VA-kostnader Stigamo (S+V) Ej df. E1 + E2 
3102 Pumpstationer 590 230 + 3 541 380 
3103 Ledningsnät vatten 4 179 480 + 5 986 512 
3107 Ledningsnät spillvatten 2 870 310 +  4 153 674 
3108 Ledningsnät dagvatten 376 400 + 650 529 
Totalt 8 016 420 + 14 332 095 
Summa 22 348 515:- 
  

Figur 5 
 



 
Tomter Yta Inkomst Taxa 2019 (ex moms) Faktor 1,8 Faktor 2,05 
Tomt 1  29 000 328 494:- 591 289:- 673 413:- 
Tomt 2 56 000 529 374:- 952 783:- 1 085 217:- 
Tomt 3 117 000 983 214:- 1 769 785:- 2 015 589:- 
Tomt 4 199 000 1 593 294:- 2 867 929:- 3 266 253:- 
Tomt 5 106 000 901 374:- 1 622 473:- 1 847 818:- 
Tomt 6 27 000 490 780:- 883 404:- 1 006 099:- 
Tomt 7 24 000 453 580:- 816 444:- 929 839:- 
Tomt 8 47 000 614 780:- 1 106 604:- 1 260 299:- 
Tomt 9 9 000 261 380:- 470 484:- 535 829:- 
Tomt 10 77 000 685 614:- 1 234 105:- 1 405 509:- 
Tomt 11 114 000 960894:- 1 729 609:- 1 969 833:- 
Tomt 12 55 000 521934:- 939 481:- 1 069 965:- 
Tomt 13 55 000 521934:- 939 481:- 1 069 965:- 
Tomt 14 16 000 231774:- 417 193:- 475 137:- 
Tomt 15 13 000 209454:- 377 017:- 429 381:- 
Tomt 16 18 000 246654:- 443 977:- 505 641:- 
Tomt 17 (bergtäkt) 175 000 1414734:- 2 546 521:- 2 900 205:- 
Summa intäkt  11 158 716:- 19 708 672:- 22 445 987:- 
Differens kostnad 
- intäkt 

 -11 189 799:- -2 639 843:- 97 472:- 

Täckningsgrad  49,9% 88,2% 100,4% 
Figur 6 
 
Tittar vi på den faktiska kostnaden för en fastighet med 5,5ha tomtyta hamnar kostnaden på för en 
anslutning på kommunalt VA på 1 069 964,7:- vilket motsvarar en faktor av 2,05 av nuvarande VA-
taxa.  
 
Med nuvarande avgifter är anslutningsavgiften 521 934 tkr per 5,5ha fastighet. D.v.s. täckningsgraden 
är 48-49 % för det lokala nätet om samtliga möjliga avstyckningar skulle ske.  
 
Jämfört med ”normal” VA-utbyggnad där täckningsgraden för industriområden med nuvarande 
anläggningsavgifter är 90 % gör det att kostnadskriterierna för särtaxa är uppfyllda oavsett hur man 
räknar. 
 
Industriområdet Stigamo är betydligt fler industritomter än övrig utbyggnad i Vaggeryd som till största 
delen består av mindre exploateringar av industriområden i närheten av befintlig bebyggelse. 
Områdets storlek både i pengar, och antal fastigheter jämfört med övrig VA-utbyggnad ger fog för att 
ta ut en särtaxa då kostnaderna är en så stor andel av utbyggnadsinvesteringar. 
 
Tittar man på ledningslängder ser man att det tillsammans med områdets topografi och att utbyggnad 
kräver pumpstationer samt tryckstegringar är områdets mest kostnadsdrivande parameter. Den 
geotekniska undersökningen som är gjord visar på att andelen block och sten ökar söderut samt att 
det förekommer mer och mer partier med berg. Även att den norra delen av området har varit väldigt 
siltigt vilket är specifikt för området.  
  



 
5 FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄRTAXA? 
För att en särtaxa ska vara aktuell måste kostnaderna för området vara beaktansvärt avvikande från 
jämförelseområdena och denna avvikelse måste bero på särförhållanden i området. 
 
Beaktansvärda kostnadsskillnader 
 
En jämförelse mellan utbyggnadskostnaderna för Stigamo industriområde och Norr om travbanans 
industriområde jämfört med ”normal” VA-utbyggnad inom Vaggeryds kommun ger en tydlig bild av att  
ett av områdena är beaktansvärt dyrare. 
 
Kostnadsdrivande särförhållande 
Området är betydligt större och mer kuperat än vad som är normalt för kommunens 
verksamhetsområde. De geotekniska undersökningarna ger också vid hand att det är besvärligare än 
vad som är det vanliga inom Vaggeryds kommun. Att utbyggnaden så långt från befintlig bebyggelse 
och att Vatten och avloppshantering tvingas köpas från Jönköpings kommun bidrar ytterligare till att 
höja kostnaderna jämfört med övrig utbyggnad. Utöver att fastigheterna är större än annan kommande 
va-utbyggnad i Vaggeryds kommun bidrar också fastigheterna utspridda förhållande till varandra till att 
öka antalet meterledning per fastighet.  
 
Ledningslängden per fastighet är längre i det aktuella området än i kommunen i stort om ingen 
ytterligare avstyckning sker. Den genomsnittliga fastigheten i Vaggeryds kommun har 45 meter 
spillvattenledning inklusive kommunens överföringsledningar varav det genomsnittliga antalet meter 
ledning per fastighet är cirka 205 meter i aktuellt område. 
 
Sker andra avstyckningar i enlighet med aktuell detaljplan kan dock ledningslängden per fastighet 
variera.  
 
Långa ledningar per fastighet,  två pumpstationer, en tryckstegringsstation, stora fastigheter, de 
geotekniska förutsättningarna och att utbyggnaden sker långt ifrån ordinarie bebyggelse där 
kommunalt vatten och avlopps köps från Jönköpings kommun är kostnadsdrivande särförhållande. 
 

6 BERÄKNING NIVÅ SÄRTAXA 
Beräkning av nivå på särtaxa är gjord utifrån en bedömning om vad som tekniska kontoret ansågs 
vara rimligt för utbyggnad av kommunalt VA i Stigamo industriområde. Täckningsgraden bör vara 
något under täckningsgraden för den genomsnittliga industritomten i ”normalfallet” d.v.s. under 90 %. 
Efter ett resonemang landade täckningsgraden på 88,2% som en rimlig avgift. 
 
Då hänsyn ska tas till all utbyggnad som kan komma att ske inom rimlig tid och att detaljplanen för 
området möjliggör för 17 fastigheter beräknas nivån på särtaxa på detta antal fastigheter.  
 
För att fördela kostnaden mellan olika fastigheter formuleras särtaxan som en faktor på normaltaxan. 
Det betyder att särtaxan sätts till 1,8 gånger normaltaxan för att uppnå 88,2% täckningsgrad.  
 
Det innebär att den genomsnittliga fastigheten (5,5ha) vid 17 anslutna fastigheter (och dagens nivå på 
taxa) kommer att betala 1,8 * 521,934 tkr = 939 481:- 

 
 
  



 
 

7 SAMMANFATTNING 
Utredningen visar att Stigamo industriområde kan uppfylla kraven i lagen på särtaxa. Området är 
beaktansvärt dyrare att bygga ut. Det finns särförhållanden som kan anses vara kostnadsdrivande 
såsom: 
 

• att det är stora tomter som ligger utsträckta, 
• geotekniska förutsättningar 
• att pump och tryckstegringsstationer krävs 
• att utbyggnaden sker med en anslutningsavgift från Jönköpings kommun 

 
Nivån på särtaxan ska ge täckningsgrad strax under normaltaxan, d.v.s. 
med nuvarande täckningsgrad lite drygt på 90 % medför en täckningsgrad på 88,2% för Stigamo 
industriområde.  
 
Utifrån ovan föreslås ett förslag på särtaxa för Stigamo industriområde konstruerad som en faktor av 
normaltaxan.  
 
Särtaxa för Stigamo industriområde tas ut som en faktor av 1,8 gånger normaltaxa 
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Uppsägning av nyttjanderättsavtal på 
Alshultsområdet, dnr TN 2019/050 
 
Förslag till beslut 
Säga upp avtalen som har tecknats mellan Vaggeryds kommun och 
fastighetsägare på Alshultsområdet, gällande nyttjanderätt av 
markområde på fastighet Pålen 1:1. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har mellan åren 2002-2011 tecknat 19 stycken 
nyttjanderättsavtal med fastighetsägare på Alshultsområdet. Avtalen 
ger fastighetsägarna rätt att nyttja begränsade markområden på 
fastighet Pålen 1:1. Avtalen har haft en avtalstid på 6-10 år och 
förlängs med ett år i sänder. Kommunen valde att teckna dessa avtal 
efter önskemål från fastighetsägarna som ansåg att deras egna tomter 
var för små. Utöver dessa avtal finns även påståenden om att det ska 
finnas liknande muntliga avtal mellan kommunen och fastighetsägare 
på området.  
Med anledning av att det inte är enligt att upplåta allmän platsmark, 
att skötseln av marken försvåras och att allmänheten inte har tillgång 
till marken bör dessa avtal nu sägas upp. 
 
Beslutsunderlag 
Nyttjanderättsavtalen 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Gatu- och parkchef 
Samhällsutvecklare 
Teknisk chef 
Diarium 
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Verksamhetsområde Östermo i Vaggeryd, dnr TU 
2017/102 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att 
ge tekniska nämnden startbesked för ett genomförande på del av 
detaljplan industriområde Östermo. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse om att iordningställa planerad industrigata mellan Håkan 
Trulssons väg och Olle Box gata, samt om att iordningställa 
parkeringar mot Karlavägen inkom till tekniska kontoret 2017-12-12. 
 
Tekniska utskottet har hanterat ärendet utifrån fattat beslut. Medel för 
ett genomförande av gata, vatten- och avlopp m.m. har tilldelats 
tekniska nämnden av kommunfullmäktige för att genomföra del av 
området.  
 
Tekniska nämnden kommer att föra dialog med Mastec utifrån deras 
nyttjandebehov och standard på parkeringsytor. Kultur- och 
fritidsnämndens parkeringsbehov behöver samordnas.  
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mastec 
Svar på skrivelse om fastigheten Mjölkörten i Vaggeryd, dnr TU 
2017/102 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
VA-chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-01-23 §009 TU 2017/102 14(31) 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Svar på skrivelse om fastigheten Mjölkörten i 
Vaggeryd, dnr TU 2017/102 
 
Tekniska utskottets beslut 
Begära medel i kommande investeringsbudgetprocess 2019-2021 för att 
genomföra del av gatubyggnaden utifrån antagen detaljplan. 
 
Uppmana kommunledningskontoret att aktualisera antagen detaljplan och 
avtala parkeringsupplåtelser utifrån nyttjandebehov. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse om att iordningställa planerad industrigata mellan Håkan 
Trulssons väg och Olle Box gata, samt om att iordningställa parkeringar mot 
Karlavägen inkom till tekniska kontoret 2017-12-12.  
 

 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-01-23 §009 TU 2017/102 15(31) 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
En skrivelse om att iordningställa planerad industrigata mellan Håkan 
Trulssons väg och Olle Box gata, samt om att iordningställa parkeringar mot 
Karlavägen inkom till tekniska kontoret 2017-12-12.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Mastec AB 
Kommunledningskontoret 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Elhandelsavtal, dnr TN 2019/027 
 
Förslag till beslut 
Godkänna avtalet med aktiv förvaltning för tekniska nämndens elinköp.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har sparkrav att hantera under innevarande år och förväntas 
hantera erforderliga medel kostnadseffektivt. Genom att ingå avtal med aktiv 
förvaltning förväntas en större kostnadseffektivitet. Totalt förbrukar tekniska 
nämnden ca 9 542 MWh/år. Ett öre i lägre kostnad per kWh innebär en 
kostnadseffektivisering på ca 95 000 kr för tekniska nämnden. 
 
Aktiv Förvaltning   
Aktiv Förvaltning är en produkt där handlare och analytiker hos VEAB har till 
uppgift att köpa in el för kundens räkning utifrån fastställda riktlinjer. Varje månad 
har Kunden möjlighet att köpa in el inom ett givet ramverk för framtida leveranser. 
Handeln sker utifrån angivna volymer. Handeln sker på NASDAQ noterade 
elderivat omräknade till svenska kronor i aktuellt el-område. Avräkningen av 
handeln sker mot månadsmedelspriset i aktuellt el-område. VEAB redovisar varje 
månad utfallet av Aktiv Förvaltning som en kredit-/ debetpost på kundens faktura.  
Aktiv Förvaltning är en teknik där man sprider inköpen över tid och därmed 
jämnar ut rörelserna på fastpris marknaden och ger ett balanserat inköpspris. 
Dessutom ger det handlare och analytiker en möjlighet att anpassa inköpen enligt 
fastställda kriterier. Syftet med en Aktiv Förvaltning är att uppnå attraktivare 
inköpspris. Skellefteå Kraft AB har uppdraget att bedöma när inom månaden 
prissäkring är mest fördelaktigt samt utföra prissäkring av VEAB.  
 
Förbrukning 2017 (MWh) 
Kommunala fastigheter 6 234                            
Tekniska skattefinansierat 1 533  
Vatten och avlopp 1 775 
Summa 9 542 
 
Beslutsunderlag 
Elavtal med bilaga 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
VA-chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

Vaggeryds Energi AB |  Box 173 | 567 24 Vaggeryd | Hermes väg 10 | Tel: 0393 - 678630 

ELLEVERANSAVTAL 
  

Vaggeryds kommun 
 
 
Mellan 
 
Vaggeryds kommun (Org Nr: 212000-0522) nedan benämnt Kunden 
 
och 
 
Vaggeryds Energi AB (Org Nr: 556060-6435) nedan benämnt VE  
Box 173 
567 24 VAGGERYD 
  
 
§ 1 Allmänna avtalsvillkor 
 För leveransen gäller Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet, EL 

2012 N Rev. 
  
§ 2 Leveranspunkter och beräknad årsförbrukning 
 VE svarar för leverans av elkraft fram till samtliga Kundens anläggningar. Den beräknade 

årsförbrukningen för dessa anläggningar uppgår till ca 10 000 000 kWh/år. Fysisk elleverans inom ramen 
för detta avtal startar 2020-01-01. 

 
§ 3 Kommungemensam elhandel 
 För att kunna utöka den totala förvaltade årsförbrukningen har VE som ambition att inkludera hela eller 

delar av bolagets årsförbrukning av elkraft. Detta för att över tid hantera en kommungemensam 
elhandelsportfölj och på så sätt öka skalfördelarna i elhandeln.  

 
§ 4 Förändring av kundens anläggningar 
 Kunden kan under avtalstiden lägga till eller avyttra anläggningar inom avtalet. Förvaltningsresultatet 

fördelas på de aktiva anläggningarna inom avtalet. 
 
§ 5 Aktiv Förvaltning 
 Aktiv Förvaltning är en produkt där handlare och analytiker hos VE har till uppgift att köpa in el för 

kundens räkning utifrån fastställda riktlinjer. Varje månad har Kunden möjlighet att köpa in el inom ett 
givet ramverk för framtida leveranser. Ramverket för detta avtal beskrivs i Bilaga 1  

 Handeln sker utifrån angivna volymer.  
 Handeln sker på NASDAQ noterade elderivat omräknade till svenska kronor i aktuellt elområde. 

Avräkningen av handeln sker mot månadsmedelspriset i aktuellt elområde. VE redovisar varje månad 
utfallet av Aktiv Förvaltning som en kredit-/ debetpost på kundens elfaktura. Aktiv förvaltning  
 

§ 6 Arvode 
 6.1 Spotavräkning Tim 
 Elförbrukningen per timme ställs mot elbörsen Nord Pool Spot pris i det aktuella elområdet för samma 

timme. Prisnotering är i svensk valuta med ett påslag på 1 öre/kWh.  
 
 6.2 Spotavräkning Schablon 
 För schablonberäknade anläggningar används VEs volymviktade spotpris, baserat på Nord Pool Spots 

priser i aktuellt elområde i svensk valuta med ett påslag på 1 öre/kWh. Gäller endast om kunden har en 
schablonmätt anläggning. 

 
 6.3 Elcertifikat och övriga avgifter 
 Rörlig elcertifikatsavgift tillkommer. 



 

Vaggeryds Energi AB |  Box 173 | 567 24 Vaggeryd | Hermes väg 10 | Tel: 0393 - 678630 

 Utöver angivna priser tillkommer, mervärdesskatt samt Svenska Kraftnäts grundavgift och 
effektreservavgift samt fast hanteringsavgift enligt gällande prislista. Kunden har som ett tillägg 
möjlighet att köpa ursprungsgarantier inom ramen för detta avtal. Ursprungsgarantierna kommer 
prissättas enligt gällande marknadspris utan påslag.  

 
 6.4 Aktiv Förvaltning 
 Arvode för Aktiv Förvaltning utgår utifrån angivna volymer vilka ger ett fast pris om 5000kr/månad i 

handlaravgift.  
 
§ 7 Rapportering 

En rapport över handeln skickas månadsvis. Kunden kan via denna rapport se utförda positioner och 
snittpris per månad.  

 
§ 8 Fakturering och betalningsvillkor  
 Fakturering av arvode enligt §6 samt avräkningen enligt §5 sker månadsvis i efterskott under 

leveransperioden med 15 dagars kredit från utskriven faktura. Prisändringar till följd av ändrade skatter 
eller myndighetsavgifter får ske och kan genomföras utan föregående avisering. 

 
§ 9 Giltighetstid 
 Handel av Aktiv Matris enligt §5 startar när avtalet undertecknats och handlas löpande 36 månader 

framåt. När en handelsmånad har förfallit förflyttas handelsutrymmet en månad framåt. På så sätt handlas 
alltid Aktiv Förvaltning 36 månader löpande. Detta avtal har en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 

 
§ 10 Avtalsöverlåtelse 
 Detta avtal får inte överlåtas utan den andre avtalspartens skriftliga medgivande. 
 
§ 11    Uppsägning  

Vid uppsägning av detta avtal bestämmer kunden ett av följande handlingsalternativ: 
 
1. Om det finns framtida prissäkringar som inte har avräknats ska de realiseras. VE debiterar kunden 

realisationsvärdet av de framtida positionerna. Beloppet tas fram av VE enligt en nuvärdesberäkning. 
Beloppet kommer som en kredit-/debet post på fakturan.  

2. Kunden väljer att låta portföljen löpa ut under 36 månader. Inga nya elinköp fylls då på efter att 
avtalet sagt upp men volymer som gått in i portföljen fullföljs och levereras.   

 
§ 12 Sekretess 
 Parterna förbinder sig att hålla information om priser och leveransvillkor i detta avtal konfidentiell och se 

till att konfidentiell information inte lämnas ut. 
 
§ 13 Lagval och tvist 
 Tvist i anledning av detta avtal ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsregler för 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Jönköping 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt. 
 
Vaggeryd 2019-03-01 Vaggeryd 2019-03-01 
    
Vaggeryd Energi Vaggeryds Kommun 
 
 
 
 ........................................................................  ………………………………………………… ...  
 
Rikard Larsson (VD)    Magnus Ljunggren (Teknisk chef) 



 
 

 
 
 
Bilaga 1 Inköpsstrategi – Vaggeryds Kommun 
 
Bakgrund 
Elmarknaden är en mycket volatil marknad och för stora energiförbrukare innebär det stora 
risker. Spotpris är känt att vara mest prisvärt sett över en längre tid, dock ger detta svårigheter 
med kraftiga och oförutsägbara avvikelser från budgeterad energikostnad. Priset kan variera 
över 15 öre/kWh mellan åren och variationen mellan månaderna kan kraftigt överstiga års 
variationen. Med 10 GWh förbrukning motsvarar 15 öre/kWh i energipris cirka 1,5 miljoner 
kronor per år. 
 
Fasta priser har fördelen med helt förutsägbar energikostnad, där finns dock den stora risken 
NÄR man tecknar ett fastprisavtal. Timingen kan innebära skillnader på 10 öre/kWh inom 20 
dagar och betydligt mer om perioden är längre än så. Med 10 GWh förbrukning motsvarar 10 
öre/kWh i energipris cirka 1 miljoner kronor. Det kan alltså skilja 1 miljoner kronor mellan att 
låsa priset idag eller om 20 dagar. 
 
Med utgångspunkt i de risker som uppstår vid val spotpris och fastpris har kunden valt att 
tillsammans med av Vaggeryds Energi anlitad elhandlare ta fram en inköpsstrategi som är 
skräddarsydd efter sina önskemål och anpassad till energibranschen. 
 
Inköpsstrategin är framtagen utifrån följande önskemål 

 Fokus i inköpsstrategin är riskhantering och inte spekulering. 
 Inköpsstrategin skall vara tydligt reglerad men även lämna ett utrymme för handlare 

och analytiker att anpassa inköpen efter rådande marknadssituation.  
 Prissäkringar kommer att utföras av handlare på Skellefteå Kraft AB som har 

uppdraget att bevaka marknaden och avgöra NÄR kunden prissäkrar sin elleverans och 
HUR mycket inom ramarna för inköpsstrategin. Kunden kan fokusera på sin 
kärnverksamhet. 

 
Aktiv Förvaltning, på 80% av avtalad volym 
Aktiv Förvaltning är en teknik där man sprider inköpen över tid och därmed jämnar ut 
rörelserna på fastpris marknaden och ger ett balanserat inköpspris. Dessutom ger det handlare 
och analytiker en möjlighet att anpassa inköpen enligt fastställda kriterier, se figur 1. Syftet 
med en Aktiv Förvaltning är att uppnå attraktivare inköpspris. 
  

 Prissäkringar utförs månadsvis och den prissäkrade volymen skall vara inom angivet 
spann innan månadens utgång, se figur 1. 

 Skellefteå Kraft AB har uppdraget att bedöma när inom månaden prissäkring är mest 
fördelaktigt samt utföra prissäkring. 

 Skellefteå Kraft AB har uppdraget att bedöma storleken på prissäkringar inom angivet 
spann, se figur 1. 
 
 



 
 

 
Fig 1 
  
 
Rapportering 
Sker månadsvis och innehåller priser för varje månad under avtalsperioden samt prissäkrad 
volym. 
 
Målsättning 
Mindre rörelser på kostnadssidan än spotpris, lägre kostnad än genomsnittligt fastprisavtal. 
Att ge kunden en trygg och förutsägbar samt låg energikostnad. 
 
 
Vaggeryd 2019-03-01  
 
 
Vaggeryd Energi Vaggeryds Kommun 
 
 
 .............................................................  ……………………………… 
Rikard Larsson Magnus Ljunggren  
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Gång- och cykelvägskommunikation Götarps 
hage, dnr TN 2019/049 
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt förvaltningen att bygga gång- och 
cykelvägskommunikation mellan Götarps hage och befintligt gång- 
och cykelvägsnät enligt ritningsförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till gång- och 
cykelvägskommunikation mellan Götarps hage och befintligt gång- 
och cykelvägsnät i Vaggeryd.  
 
Beslutsunderlag 
Planritning  
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Projektledare 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Grundkarta Skillingaryd, 
Vaggeryds kommun
Fastighetsredovisning 2017-12-18
Koordinatsystem SWEREF99 13 30
Höjdsystem RH 2000
Lågspänningsel-tele och fiberkablar redovisas ej.

Grundkarta teckenförklaring

GångbanaOffentlig byggnad
Kyrka
Transformator
Skärmtak
Uthus/garage
Byggnad, husliv
Byggnad, takkontur Fastighetsgräns

StödmurP P P

Stenmur
StaketUU

Häck, mittlinje*

Teleledning

Belysningsstolpe[!

Vattendrag

_

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG- OCH CYKEL Enbart cykeltrafik, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde gång- och cykelbana får finnas, PBL 4 kap. 5 § 1
st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.

Fristående komplementbyggnad ska placeras minst 2,0 meter
mot gata samt minst 2,0 meter från annan fastighetsgräns., PBL
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
II Högsta antal våningar, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Omfattning
)7 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 §

1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §
Strandskydd

a1
Strandskyddet är upphävt., PBL 4 kap. 17 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
+196 Plushöjd gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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Medborgarförslag - Stängsel runt järnvägen i Hoks 
tätort, dnr TN 2019/047 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget eftersom anläggningen 
har statligt ansvar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-01-31 med förslag att 
stängsel sätts upp runt järnvägen i Hoks tätort. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och besvarande, som sedan ska delges 
kommunfullmäktige. 
 
Svar på medborgarförslag 
Järnvägen i Hok är statligt ansvar genom Trafikverket. Verksamheten 
i Brokyrkan uppkom långt efter järnvägen fanns inom området. Detta 
ställer krav på verksamhetsutövaren att bedriva sin verksamhet säkert 
utifrån omgivningens risker. Järnvägslagen förbjuder att uppehålla sig 
eller korsa spårområdet.  
 
Trafikverket förväntas genomföra större investeringar på banan inom 
några år då avsikten är att elektrifiera. Detta kommer att medföra att 
säkerheten också kommer att förbättras. Enligt Trafikverket har det 
inte rapporterats från lokförare att det förekommer spårspring i Hoks 
samhälle. 
 
Kommunen kommer att fortsätta att påverka Trafikverket för att 
säkrar sina anläggningar säkerhetsmässigt t.ex. plankorsningar och 
stängsling för att undvika spårspring.  
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande Svenarums SAU 
Fullmäktige 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på motion – kolonilotter i Skillingaryd, 
dnr TN 2019/038 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen utifrån 
att verksamhetsutövare saknas idag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har inlämnat en 
motion 2019-01-28 med förslag att: 

• Vaggeryds kommun upprättar kolonilotter i Skillingaryd för 
uthyrning till privatpersoner och kommunal verksamhet. 
Kolonilotterna ska samordnas i föreningsform. 

• Vaggeryds kommun utreder möjligheten till att koloniföreningen 
kan utnyttjas av kommunens sociala verksamheter. Placering och 
utformning av kolonilotterna skall då beaktas med hänsyn till 
aktuella verksamheter och brukare. 

 
Motionen har remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast den 
24 maj 2019. 
 
Tekniska nämndens yttrande 
Tekniska nämnden efterfrågar en verksamhetsutövare med ett 
behov/önskemål för att möjliggöra en fungerande koloniverksamhet. 
Vad nämnden känner till finns inte efterfrågan av kolonilotter i 
Skillingaryd idag. Förutsatt att efterfrågan av kolonilotter kommer till 
kännedom kommer nämnden medverka för att utreda möjligheterna 
gemensamt med verksamhetsutövaren (förening) för att uppnå en bra 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion- Kolonilotter i Skillingaryd 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Kommunstyrelsen 
Diarium 











 

DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 

Diarienummer 2.3 Anställning av personal 
till ny tjänst Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning 
Anställnings-
pärm Ny rörläggare, VA 

Anställ-
ning 2019-02-28 VA-chef 

 
 

Diarienummer 3.1 Beslut om attestanter och 
granskare Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning 

TN 2019/021 ID 9287, GC-väg Skillingaryd-
Tofteryd 

Ny 
granskare 2019-03-13 Förvaltningschef 

TN 2019/021 ID 1615, Gullvivan och Berget 
lägenheter 

Beviljat 2019-03-19 Förvaltningschef 

 
 

Diarienummer 3.6 Hyres- och serviceavtal Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

Incit/fastighets-
pärm Eken 3 (Bostad) 

Hyres-
kontrakt, 
externt 

2019-03-21 Fastighetschef 

Incit/fastighets-
pärm Blåsippan 10,11 (Bostad) 

Hyres-
kontrakt, 
externt 

2019-03-16 Fastighetschef 

Incit/fastighets-
pärm Blåsippan 10,11 (Bostad) 

Hyres-
kontrakt, 
externt 

2019-03-04 Fastighetschef 

Incit/fastighets-
pärm Blåsippan 10,11 (Bostad) 

Hyres-
kontrakt, 
externt 

2019-03-26 Fastighetschef 

 
 

Diarienummer 

4.1 Yttranden avseende 
ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/017 Ansökan om tillstånd gällande 
allmän sammankomst. 

Yttrande 2019-03-26 Gatu- och 
parkchef 

TN 2019/017 Ansökan om tillstånd gällande 
offentlig tillställning 

Yttrande 2019-03-28 Gatu- och 
parkchef 

 
 
 
 



 

DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 

Diarienummer 4.2 Transportdispenser Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/018 Transportdispens tung och bred 
transport, Sven Jinert AB 

Yttrande 2019-02-28 Gatu- och 
parkchef 

TN 2019/018 Transportdispens tung, bred och 
lång transport, WMT Konsult AB  

Yttrande 2019-03-19 Gatu- och 
parkchef 

TN 2019/018 Transportdispens tung, bred och 
lång transport, WMT Konsult AB 

Yttrande 2019-03-19 Gatu- och 
parkchef 

 
 

Diarienummer 4.3 Tillfälliga 
trafikanordningsplaner Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning 

TN 2019/009 Beslut om grävtillstånd samt 
trafikanordningsplan, VEAB 

Beviljat 2019-03-19 Gatu- och 
parkchef 

 
 

Diarienummer 
4.4 Beslut om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/007, 
PR-kort Ansökan om parkeringstillstånd Avslag 2019-01-17 Handläggare 

TN 2019/007, 
PR-kort Ansökan om parkeringstillstånd Avslag 2019-03-08 Handläggare 

TN 2019/007, 
PR-kort Ansökan om parkeringstillstånd Beviljat 2019-03-13 Handläggare 

TN 2019/007, 
PR-kort Ansökan om parkeringstillstånd Beviljat 2019-03-29 Handläggare 

 
 

Diarienummer 
4.7 Beslut om torgplats enligt 
de lokala ordnings-
föreskrifterna och torgtaxan  

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/008 
Beslut om upplåtelse av torgplats 
nr 1, 1 juni – 1 augusti 2019 i 
Skillingaryd 

Beviljat 2019-03-20 Förvaltnings-
sekreterare 

TN 2019/008 
Beslut om upplåtelse av torgplats 
nr 2, 1 juni – 15 juli 2019 i 
Vaggeryd 

Beviljat 2019-03-25 Förvaltnings-
sekreterare 

 
 
 
 
 



 

DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 

Diarienummer 
5.5 Ansöka om bygglov, 
marklov, rivningslov och 
vattenverksamhet 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TU 2018/018 Bygglov för pumpstation på 
fastighet Stödstorp 2:1 

Ansökan 2019-03-06 Projektledare 

TU 2016/066 Bygglov för skylt på fastighet 
Södra park 1:1 

Ansökan 2019-03-20 Projektledare 

TU 2016/066 Bygglov för skylt på fastighet 
Götastrand 1:1 

Ansökan 2019-03-20 Projektledare 

TU 2016/066 Ansökan för skylt på fastighet 
Båramo 1:7 

Ansökan 2019-03-20 Projektledare 

TU 2016/066 Ansökan för skylt på fastighet 
Lägret 1:1 

Ansökan 2019-03-20 Projektledare 

 
 
 
 
 
Ovanstående är delgivet teknisk nämnd 
 
 
Ordförande     Justerandes sign 





MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Vageryds kommuns vision och värdegrund - förlängning (KS 
2019/020)
Beslut
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.

Page 1 of 2



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och alla har betydelse.
 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.
 
Yrkanden
Gert Jonsson (M), Kenneth Åberg (S) och Magnus Thelin (L) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
det bifallet.
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-02-06, § 44
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 3
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-14
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§62

Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans (KS 
2019/039)
Beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för budget i balans.
400 tkr flyttas från AME till KS övergripande och får inte ianspråktas förrän beslut om det har 
tagits i kommunstyrelsen.
 
Reservationer

Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och Anna Karin Slunge 
(S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Kenth Williamssons förslag.
 
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kristin Stark (MP) i handläggningen av detta ärende.
 
 
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 om riktlinjer för ekonomistyrning och god 
ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun. I riktlinjen framgår i princip 4 att:

- Nämnd skall bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att det
egna ansvaret för verksamheten säkerställs. Nämnd svarar också för att eventuella
åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess utfall.

I budget 2019 fick kommunstyrelsen som nämnd ett effektiviseringskrav om 3 procent vilket 
innebar 1 548 tkr. För budgetåret 2018 var motsvarande effektivitetskrav 755 tkr.

Utifrån tilldelade medel för 2019 har ett gediget detaljbudgetarbete genomförts. Arbetet har 
varit gediget och målinriktat i syfte att hitta en ordning och reda samt få alla poster som vi vet 
med säkerhet inträffar under 2019 budgeterade. Arbetet har gjorts både i förvaltningsdelen 
och i den politiska delen. När arbetet sammanställts till en helhet, saknas cirka 3 mnkr.

Kommunens regler princip 12 tydliggör att en nämnds budget för driftverksamheten inte får 
vara underbalanserad. Princip 17 och 18 beskriver att handlingsplan med åtgärder för budget i 
balans ska tas fram av förvaltningschef till nämndens nästkommande möte. Utifrån 
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regelverket och god ekonomisk hushållning redovisas kommundirektörens förslag till åtgärder 
för budget i balans i detta ärende. Enligt princip 19 ska beredning med alla nämnder som 
berörs av en större förändring göras. I detta ärende påverkar förslag nr 9 Miljö- och 
byggnämnden. Likaså har förslag 11 beredningskrav gentemot övriga nämnder.

Handlingsplanen för budget i balans summerar till cirka 3 miljoner kronor. Delar i planen 
innebär förslag på nya prioriteringar av medel som idag inte nyttjas/används eller som 
behöver värderas om utifrån att grundbemanning och grunduppdraget inte kan finansieras 
inom ramen för tilldelade medel.

För att kunna upprätthålla en budgetföljsamhet under året behöver åtgärdsplanen antas i 
kommunstyrelsen skyndsamt.
 
Kommundirektör Annika Hedvall och ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet.
 
Yrkanden
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående.
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 
med följande tillägg:
400 tkr flyttas från AME till KS övergripande och får inte ianspråktas förrän beslut om det har 
tagits i kommunstyrelsen.
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag, men 
avslag på Gert Jonssons tilläggsförslag.
 
Ajournering begärs för diskussion i partigrupperna.
 
Sammanträdet ajourneras kl. 14:55-15:00
 
Sammanträdet återupptas.
 
Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och 
ordförandes tilläggsförslag.
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Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner 
det bifallet.
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår ordförandes 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
 
Votering

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till ordförandes tilläggsförslag
Nej-röst för avslag på ordförandes tilläggsförslag
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att bifalla ordförandes 
tilläggsförslag.
 
Expedieras till 
Alla nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Kanslichef
Personalchef
IT-chef
Servicechef
Arbetsmarknadschef

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-20 § 27
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-30
 Bilaga 1, Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans 2019-2022, PDF

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-06

Voteringslista: §62

Ärende: Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans,  KS 2019/039

Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Magnus Thelin (L), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Kenneth Åberg (S), ledamot X
Annelie Borgström (S), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Christer Holmgren (M), ersättare X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 9 4 0
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Handlingsplan för budget i balans 2019 och 2020
(Till Ksau: 2019-02-20).

Kommunstyrelsen Åtgärd Aktiviteter Ansvar
Ekonomisk 
effekt 2019

Ekonomisk 
effekt 2020

Förslag 1. Minskad budget Kanslienheten Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. Kanslichef

167 000 167 000
Förslag 2. Minskad budget Kommunledning Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. Kommundirektör

140 000 140 000
Förslag 3. Minskad budget IT-enheten Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. IT-chef

203 000 203 000
Förslag 4. Minskad budget Ekonomienheten Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. Ekonomichef

110 000 110 000
Förslag 5. Minskad budget Personalenheten Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. Personalchef

122 000 122 000
Förslag 6. Minskad budget Serviceenheten Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. Chef serviceenheten

36 000 36 000
Förslag 7. Minskad budget 
Arbetsmarknadsenheten

Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp. Chef prioriterar med en lägre budget. Chef 
arbetsmarknadsenheten

120 000 120 000
Förslag 8. Försörjningsstöd och 
välfärdstjänster/beredskapsarbete. Omfördelning 
av beräknat utrymme 2019. 

Budget för försörjningsstödet uppgår till cirka 5,2 mnkr och balanserar 2018. 
Däremot ger välfärdstjänsterna ett överskott om 700 tkr år 2018. Därtill finns 
obudgeterade bidrag från AMS/AF om 1 mnkr. Sammantaget cirka 1,7 mnkr i 
överskott 2018. Ekonomienheten har budgeterat och följt upp denna 
verksamhet/ekonomi till KS under flera år. Kostnaderna har minskat de 
senaste åren av olika skäl, bl a införde regeringen statsbidrag för X-tra 
tjänster 2018 vilket innebar att AME kunde finansiera målgruppen både med 
kommunala skattemedel och statsbidraget. Fr o m 2019 tar AME över 
anvsvaret för bedömningar av försörjningsstöd. Viktigt att vi använder 
resurserna effektivt i kommunstyrelsen och att verksamhet är finanseriad. Vi 
står inför stora utmaningar på KLK där högre volymer, fler ärenden och en 
hög ambition ställer höga krav. För att finansiera nuvarande "gap" på 
kommundirektörens anslag föreslås att utrymmet om 1,7 mnkr ofördelas så 
att 900 tkr avsätts på detta anslag för att finansiera grundläggande 
åtaganden. Resterande 800 tkr fördelas till i huvudsak välfärdstjänster (se 
bilaga från AME-chef, Jenny A kring välfärdstjänsternas positiva effekter). 

Kommundirektör för dialog med politiken. KLK-ledningsgrupp 
har samsyn kring förslaget om omfördelning av resurserna. I 
Dagens samhälle framgår att den nya regeringen återför "X-
tra tjänster". Effekterna av den nya regeringens förslag 
förbättar situationen för AME-budget. Förutom positiva 
effekter för den enskilda människan, för arbetsplatsen som 
får en extra resurs finns också kopplingen att de som haft 
välfärdstjänst i över 1 år blir berättigade till A-kassa d.v.s. tas 
över av AF istället för att hamna i kommunens 
försörjningsstöd.  

Kommundirektör/AME-
chef

900 000 900 000
Förslag 9. Dialog med Miljö och 
byggnadsnämnden avseende 
samhällsutvecklingsåtagandet.

Dialog utifrån den omorganisering som gjordes mellan Miljö och bygg och KS 
avseende samhällsutv. Åtagandet är stort idag i kommunens 
samhällsuppdrag, det är viktigt att de resurser som finns oavsett nämnd, 
används effektivt så att inte onödiga obalanser uppstår mellan nämnder som i 
förlängningen kan leda till onödiga beslut - sämre service - eller i värsta fall 
skattehöjningar. 

Se över nämndernas åtagande och eventuellt göra en 
omfördelning av budget inom ramen för vårens 
budgetprocess. Justering i SPB20 avseende 2020.

Kommundirektör/tf. 
kommundirektör

0 0
Förslag 10. Stödfunktionernas tjänster gentemot 
kommunala bolag

EU-statsstödsregler innebär att våra bolag inte får subventioneras utan att 
konkurrrensneutralitet ska råda. Stödfunktionera debiterar inte fullt ut för 
tjänster till bolagen.

Att ta fram underlag som tydliggör åtagandena emellan 
stödfunktionerna och bolagen 2020.

Ekonomichef, 
Personalchef, Kanslichef 
och (IT-chef).

0 100 000



Förslag 11. Central utbildningspott minskas och 
viss del omfördelas.

Nämnderna finansierar idag i allt väsentligt sin kompetensutveckling med 
egna budgetmedel. Socialnämnden har uppmanats under flera år att söka 
medel inte gjort detta. Idag finansieras projektledare för heltidsprojektet med 
dessa medel. Därutöver ska ledarskapsutvecklingsprogrammet som påbörjas 
hösten 19 och som kommer pågå under flera år nyttjatja 400 tkr. I 
genomlysningen av personalenhetens detaljbudget finns obudgeterade poster 
om cirka 500 tkr som funnits i flera år delvis hänförbara till 
verksamhetssystem inom personalenheten. Redan innevarande år föreslås 
att kompetensutvecklingsanslaget används enligt detta förslag. 
Heltidsprojektet läggs under personalenheten (600 tkr), underskottet på 
personalenheten om (500 tkr) finansieras, Ledarskapsutvecklingsprojektet 
budgeteras som projekt under kompetensutvecklingsanslaget (400 tkr), 
resterande medel (500 tkr) är sökbara för kompetensutveckling.

Personalchef och ekonomichef verkstället politiskt inriktning 
på förslaget.

Personalchef

500 000 500 000
Förslag 12. Central försäkringsbudget om 1 
mnkr. 

Beloppet är satt för att långsiktigt hantera  försäkringsärenden i kommunen. 
Vissa år genereras överskott och andra underskott. De senaste åren har 
något lägre nivå redovisats. 

Ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg har sett över 
förutsättningarna för att omfördela del av anslaget till annan 
verksamhet på KLK. Utfallet skiljer mellan år förstås men i 
genomsnitt har 1 mnkr varit en något för hög budget. Förslag 
850 tkr.

Ekonomichef

150 000 150 000
Förslag 13. Ökad E-handel leder till högre 
avtalstrohet som innebär lägre priser/kostnader i 
kommunen.

Öka medvetenheten i kommunen, få alla att avropa på avtal, handla i E-
handelssystemet (det som är möjligt) etc.                                                                                                                                                                                                     
• Ökad trohet mot ramavtal, därmed bättre priser
• Ökad prismedvetenhet
• Effektivare processer som genererar lägre fakturahanteringskostnader
• Ger bra underlag inför nya upphandlingar
• Miljövänligt 

Projektarbete på ekonomienheten. Effekten ramlar tillbaka på 
hela kommunen. Inköp av varor och tjänster står för en stol 
del av budgeten. Att köpa rättprodukter av rättleverantörer till 
rättpriser ger positiva effekterna! Kommunens ledningsgrupp 
föreslås besluta vid möte i februari att E-handels utvecklingen 
ska ges prioritering. 

Upphandlingsansvarig

0 0
Förslag 14: Utredning - centralisering alternativt 
samordning av nämndsekreterare och 
utredningsfunktioner  likt genomförd 
omorganisering ekonomifunktion                        

Utredning centralisering nämndssekreterare och utredningsfunktioner likt 
genomförd omorganisering ekonomifunktion.

Uppdraget finns också i budget för 2018 och 2019. Kommundirektör samt 
ansvarig enhetschef

0 0
Förslag 15. Ökad samverkan Ökad samverkan inom kommunkoncernen behöver tydliggöras så att hela 

koncernen bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Ett sådant 
långsiktigt arbete behöver vila på en politiskt beslutad inriktning som 
avspeglas i styrande dokument och i bolagens ägardirektiv. 

Översyn av nuvarande ägardirektiv. Framgår det i ägardirektiv 
att kommunkoncernperspektivet är överordnat. I kommunens 
ekonomistyrningsregler antagna i KF 2018 beskrivs 
koncernperspektivet.

Kommundirektör

S:a Kommunstyrelsen 2 448 000 2 548 000
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§77

Inriktningsbeslut - Skogliga åtgärder, Friluftsgården Vaggeryd (KS 
2016/166)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inga skogliga åtgärder får göras vid Friluftsgården under 
utredningstiden förrän kommunstyrelsen ger klartecken till det.
 
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda frågan om 
friluftsområdena Bäckalyckan, Grönelund och Friluftsgården ska skyddas genom 
naturreservat eller om andra typer av skyddsformer kan vara aktuella.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att området vid Grönelund och Friluftsgården 
ska skyddas genom naturvårdsavtal samt genom att fortsatt finnas med i kommunens grönplan 
och översiktsplan som ett område som ska bevaras.
 
Ordförande Gert Jonsson lyfter frågan om att ge ett inriktningsbeslut om att inga skogliga 
åtgärder får göras vid Friluftsgården under utredningstiden förrän kommunstyrelsen ger 
klartecken till det.
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Beslut 
 Beslut Nr   Dnr Sida Datum 

2019-03-12 BS §  2019-142 MBN 2019-077B 1(2) 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-67 81 00 0370-67 81 99 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

   

Handläggare 
Thomas Andersson  

0370-67 81 76  

thomas.andersson@vaggeryd.se  

 

 

Vaggeryds Kommun,  

Tekniska kontoret 

 Box 43 

568 21 Skillingaryd 
 

 
 

 

 
 
Bygglov samt startbesked 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation inom 
fastigheten Stödstorp 2:1 
 

Beslut: 
Med stöd av miljö- och byggnämndens bemyndigande beslutar 

bygginspektör Thomas Andersson att bevilja bygglov samt lämna 

startbesked för nybyggnad av pumpstation inom Stödstorp 2:1  

 

Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§: 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 

tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 

utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 

efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Byggnaden får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 

samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 

 

Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 

 
Förutsättningar för beslut: 
Ansökan inkom:  2019-03-07 

Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2019-03-07 

Teknisk beskrivning inkom: 2019-03-07 

Förslag till kontrollplan upprättad: 2019-03-12 

   

Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked: 

 uppfylld kontrollplan  

 
Giltighetstid:  

Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  

 

Meddelas: 
- 

Forts… 

Tillhör m
iljö- och byggnäm

ndens beslut Bygglov & Startbesked – BS §  2019-142 – 2019-03-12 – Thom
as Andersson



 

Beslut 
 Beslut Nr   Dnr Sida Datum 

2019-03-12 BS §  2019-142 MBN 2019-077B 2(2) 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-67 81 00 0370-67 81 99 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Utredning: 
Sökt byggnation avser nybyggnad av pumpstation med måtten 3,70x3,0 

meter 

 

Pumpstationen placeras på mark som enligt detaljplan, laga kraft 2011-08-

11 avser E-område, Tekniska anläggningar. 

 

Enligt Vaggeryds kommuns översiktsplan, laga kraft 2014-04-28 är området 

med som ett verksamhetsområde. 

 
Avgifter: 

 

Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

2 011:-   

 

Miljö- och byggnämnden 

Thomas Andersson 

Bygginspektör 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 



Sida 

1(1) 

KONTROLLPLAN  
 

- Nybyggnad av avloppspumpstation 
 

Fastighetsbeteckning:  Stödstorp 2:1 

 

Byggherre:  Vaggeryds kommun, 

  Tekniska kontoret, Monica Johansson Grönkvist 

 

 
Kontrollpunkter: 

1. Överensstämmelse med bygglov  

 

Krav:  Utfört enligt bygglov    

Kontrolleras av: Byggherren 

Intygas:  

 

Datum:…………………... Namnteckning: ............................................ 

 
2. Relationshandlingar 

 

Krav: Relationsritningar (situationsplan, plan- och fasadritningar, om något har 

ändrats) inges i samband med slutanmälan  

Kontrolleras av: Byggherren 

Intygas: 

  

Datum:…………………... Namnteckning: ............................................ 

 
3. Arbetsplatsbesök 

 

Arbetsplatsbesök utförs ej. 
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Tillhör m
iljö- och byggnäm

ndens beslut Bygglov & Startbesked – BS §  2019-142 – 2019-03-12 – Thom
as Andersson
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Karin Bovin
Naturavdelningen
010-22 36 263

Wettern Offroaders
Att: Maths Carlsson
Habo kyrkby Lerebo 1
566 91 Habo

Undantag från gällande förbud mot 
körning i terräng med motorfordon på 
fastigheterna Bet 1:2 och Bet 1:3 i 
Vaggeryds kommun

Beslut
Länsstyrelsen lämnar er med stöd av 2 § terrängkörningslagen (1975:1313) 
och 12 § terrängkörningsförordningen (1978:594), tillstånd till att utan 
hinder av förbudet i 1 § terrängkörningslagen framföra motorfordon på 
mark inom de områden på fastigheterna Bet 1:2 och Bet 1:3, Vaggeryds 
kommun, som markerats på bifogad karta (bilaga 1).

Undantaget gäller endast i samband med genomförande av den 
träffverksamhet som äger rum den 10-12 maj mellan kl 09.00 och 00.00. 
Undantaget omfattar även tid för förberedelser den 4-5 maj samt för 
efterarbete den 18-19 maj. Antalet fordon beräknas till ca 120.

För beslutet gäller följande villkor:
1. Passage av vattendrag och vattenförande diken ska ske på broar eller 

liknande anordning som innebär att körning ej sker i vattnet.
2. Om det uppstår körskador som resulterar i vattenansamlingar (se 

fotografi i bilaga 2 för exempel) inom de områden som har 
markerats med 2, 6 och 8 (se karta i bilaga 1) ska återställning av 
marken ske senast 10 dagar efter genomfört arrangemang. 
Återställningen ska ske genom att kanterna på spåren jämnas ut. 
Materialet ska läggas i hjulspåren och massor som packats ska 
luckras upp. 

3. En slinga får innebära att max 2 bilar kör i bredd.
4. Körning i terräng ska ske på sådant sätt att erosion ej sker till 

vattendrag samt att sönderkörning av naturmark inte sker. 
5. Detta beslut ska delges banläggaren.

Observera att detta event sker under vårdatumperioden. För framtida 
ansökningar kommer Länsstyrelsen vara restriktiv med att ge dispens under 
denna period. Se vidare under Upplysning. Observera att det i delar av det 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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sökta områdena finns sankare partier där bland annat groddjur trivs. Se 
vidare under Upplysning. 

Bakgrund
Den 23 januari 2019 inkom ni med en ansökan om dispens från 
terrängkörningsförbudet för att den 24-26 maj 2019 få framföra jeepar i 
terräng i samband med en klubbträff på fastigheten Bet 1:2 och Bet 1:3 i 
Vaggeryds kommun. En karta över berörda områden bifogades ansökan, se 
bilaga 1. Ni kompletterade ansökan den 18 februari, 6 mars och den 8 mars 
2019. 

Ni bedömer att djurlivet inte kommer att påverkas av körningen då den inte 
sker i lövskog eller på öppna fält där djuren oftast uppehåller sig. Eftersom 
det redan är aktivitet i området så är djurlivet redan stört så att det håller sig 
borta från området. Ni förklarade även att ni vill köra vid ansökt tidpunkt 
dels för att det datumet inte krockar med andra evenemang och dels för att 
det oftast har hunnit torka upp och inte är så blött i marken som det kan 
vara på sensommaren/hösten. Ni uppgav även att det är svårt att hitta ett 
datum senare på sommaren eftersom det då är semestertider. Ni föreslog att 
ni kan flytta evenemanget till helgen 10-12 maj 2019. Ni brukar oftast göra 
för- och efterarbete den helg som evenemanget äger rum men för 
säkerhetsskull ansöker ni även om dispens för förberedelser 4-5 maj och 
efterarbete 18-19 maj.

Ni förklarade att syftet med körningen är att anordna en klubbträff där 
klubbar runt om i trakten har möjlighet att komma och köra. Träffen blir en 
träningsverksamhet för de som tävlar i liknande körningar. 

Vid ett möte mellan Länsstyrelsen, Wettern Offroad (Maths Carlsson) och 
berörd fastighetsägare den 13 december 2018 framkom att skogen har 
avverkats vid Ingebomossen och att området ska markberedas. 

Motivering

AKTUELLA BESTÄMMELSER
Enligt 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) är det i hela landet förbjudet att 
köra i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jord- och 
skogsbruk. Med stöd av 12 § terrängkörningsförordningen (1978:594) får 
Länsstyrelsen besluta om undantag i enskilda fall från bestämmelserna i 1 § 
terrängkörningslagen om det finns särskilda skäl. Enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd om terrängkörning (2005:1) bör dispens från terrängkörnings-
förbudet inte medges om körningen riskerar medföra skada av betydelse för 
djurlivet eller dess livsmiljöer, friluftsliv, rennäring eller kringboende.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
För att grumlig och sedimentering inte ska ske i de vattendrag och diken 
som passeras ska broar eller liknande anordningar anläggas över 
vattenförande vattendrag i diken så att körning inte sker i vattnet.
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För att växtskiktet ska kunna återställas samt för att undvika längre perioder 
med näringsläckage och ökad sedimenttransport ska körskador som 
resulterar i vattenansamlingar (se fotografi i bilaga 2 för exempel) inom de 
områden som har markerats med 2, 6 och 8 (se karta i bilaga 1) återställas. 
Återställningen av marken ske senast 10 dagar efter genomfört arrangemang. 
Återställningen ska ske genom att kanterna på spåren jämnas ut. Materialet 
ska läggas i hjulspåren och massor som packats ska luckras upp. 

För att minimera skadan i naturmiljön anser Länsstyrelsen att det på 
skotarväg och traktorväg max får köras 2 bilar i bredd. Därför ska de slingor 
som snitslas upp inte möjliggöra körning av fler än 2 bilar i bredd.

Vid område 8 och 10 finns skyddsvärda träd. Om körning sker närmare än 
två meter utanför trädkronornas ytterkant kan trädens rötter skadas vilket 
kan resultera i att träden dör.

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 § terrängkörningslagen och 12 § 
terrängkörningsförordningen bör särskilda skäl för dispens från 
terrängkörningsförbudet kunna vara till exempel forskning, utbildning, 
malmprospektering eller motorsporttävling. 

Länsstyrelsen anser att det finns särskilda skäl att medge dig undantag från 
de ovan angivna bestämmelserna i terrängkörningslagstiftningen på det sätt 
som framgår under Beslut. Länsstyrelsen bedömer att körning utmed 
snitslade slingor och i de sökta områdena inte riskerar att skada några 
naturvärden om det görs i enlighet med ansökan och kompletterande 
uppgifter samt det som villkoras under Beslut.

Länsstyrelsen förutsätter att sökanden har inlämnat fullständiga och korrekta 
uppgifter för Länsstyrelsens bedömning i ärendet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten genom skrivelse till 
Länsstyrelsen – se bilaga 3 (formulär 36). 

Upplysning
För att du ska kunna utnyttja detta undantag krävs även tillstånd från 
berörda markägare.

Vårdatumperioden infaller i Jönköpings län mellan 11 maj-30 juni. Perioden 
är satt utifrån djurlivets föryngringsperiod. Under denna tid är djurlivet extra 
känsligt för störningar och därför bör inga arrangemang genomföras som 
kan störa djurlivet under denna period. Under 1–10 maj och 1–10 juli bör 
särskild hänsyn visas i naturen. Länsstyrelsen kommer därför vara restriktiv 
med att ge dispenser för arrangemang under dessa perioder.

Alla vilda inhemska grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige med stöd av 
artskyddsförordningen (2007:845). Groddjur trivs i blöta marker. Körning 
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med fordon i sådana marker kan störa djuren och förstöra deras livsmiljöer. 
Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att döda, skada eller fånga 
djuret eller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bo. 

Det är förbjudet att utan tillstånd rubba eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning (2 kap. 6 § Kulturmiljölag, (1988:950)). 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av beslutande naturvårdshandläggare Mari-Janne Möller 
med naturvårdshandläggare Karin Bovin som föredragande. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, 
se http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Utskrift        
Delgivningskvitto

Bilagor
1. Karta över körområde
2. Fotografi
3. Besvärshänvisning

Kopia +bilagor till
Vaggeryds kommun kommunstyrelsen@vaggeryd.se 
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 
Polismyndigheten registrator.ost@polisen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:kommunstyrelsen@vaggeryd.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:registrator.ost@polisen.se
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Formulär 36 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I JÖNKÖPING 
 

VEM SKA PRÖVA 

ÖVERKLAGANDET 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Förvaltningsrätten i Jönköping. 

HUR MAN UTFORMAR 

ÖVERKLAGANDET 
I skrivelse ska du 

• tala om vilket beslut du överklagar, till exempel 

genom att skriva ärendets nummer (diarienumret) 

och dag för beslutet  

• redogöra för varför du tycker att Länsstyrelsens beslut 

är felaktigt  

• redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras 

Du kan anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring 

eller skriv till Länsstyrelsen. 

ÖVRIGA HANDLINGAR Om du har handlingar eller annat som du anser stöder 

din mening, så bör du skicka med det. 

TILL VEM LÄMNAS 

ÖVERKLAGANDET 
Din skrivelse ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen och 

inte till Förvaltningsrätten. 

 Länsstyrelsens adress och telefonnummer finner du längst 

ner på denna sida. 

SENASTE DATUM FÖR 

ÖVERKLAGANDET 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor 

från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt 

överklagande inte prövas. 

Om en part som företräder det allmänna (bland annat 

kommunala nämnder) överklagar beslutet, ska 

överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från 

den dag då beslutet meddelades (beslutsdagen). 

NAMNUPPGIFTER M.M. Skriv tydligt ditt namn, person-/organisationsnummer, 

postadress, telefonnummer där du kan nås, e-postadress 

och eventuellt övriga uppgifter som behövs för att 

handlingar och information ska kunna skickas till dig. 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Petter Agurén
Rättsenheten
010-223 64 94

Enligt sändlista

Tillstånd till anordningar för 
valaffischering inför val till 
Europaparlamentet den 26 maj 2019
Länsstyrelsen Jönköpings län meddelar med stöd av 46 § väglagen 
(1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning tillstånd för de partier som deltar i val till 
Europaparlamentet att ha anordningar för valaffischering uppsatta i 
Jönköpings län.

Tillståndet gäller områden inom ett avstånd av 50 meter från vägområde för 
allmän väg och för vilka detaljplan inte gäller. Länsstyrelsen föreskriver 
följande villkor för tillståndet. 

1. Anordning får inte placeras utmed motorväg, motortrafikled, 
mötesfria landsvägar eller andra vägar med motsvarande standard 
och inte heller på bro över sådana vägar.

2. Anordning får inte ges sådan utformning att den kan förväxlas med 
vägmärke eller trafikanordning.

3. Anordning får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska 
tas ned senast en vecka efter valdagen.

4. Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i 
övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 
75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter 
från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från 
vägkanten, dock inte inom vägområdet.

5. Anordning ska ägnas sådan tillsyn att den inte vållar nedskräpning.
6. Anordningens storlek får inte överskrida 4 m².

Samråd har skett med den statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket 
Region Syd, som har tillstyrkt tillstånd enligt ovan.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Anneli Wirtén med förvaltningshandläggare 
Petter Agurén som föredragande

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Upplysning
Uppsättandet bör ske i samråd med aktuell väghållare (Trafikverket Region 
Syd där staten är väghållare och respektive kommun där kommunen är 
väghållare). Länsstyrelsen erinrar om att markägarens tillstånd krävs samt att 
det i vissa fall kan behövas tillstånd av polismyndighet (enligt ordningslagen) 
eller byggnadsnämnd (enligt plan- och bygglagen). 

Bilaga 1
Förteckning över politiska partier 

Sändlista
Politiska partier enligt bilaga 1
Kommunstyrelserna och Byggnadsnämnderna i Jönköpings län
Polismyndigheten, registrator.ost@polisen.se 
Trafikverket Region Syd, kristianstad@trafikverket.se
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Lantmäteriet, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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SÄNDLISTA

Moderaterna, Kungsgatan 8A, 553 18 Jönköping
Kristdemokraterna, Slottsgatan 14, 55322 Jönköping
Centerpartiet, Huskvarnavägen 40, ingång 11, 554 54 Jönköping
Liberalerna, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
Socialdemokraterna, Residensgatan 1, 553 16, Jönköping
Vänsterpartiet, Svavelsticksgränd 17, fastighetsbox 4 553 15 Jönköping
Miljöpartiet, Kyrkogatan 12, 553 16 Jönköping
Sverigedemokraterna, Ulfsparregatan 2, 553 22 Jönköping
Feministiskt Initiativ (jonkoping@feministisktinitiativ.se)
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§34

Medborgarförslag - Utred nyttan av de avspärrningar som finns i 
Hoks södra del efter ombyggnaden till en utfart rondellen 
Jönköping-Vrigstad (KS 2019/090)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.
 
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-03-19 med förslag att tillsätta en utredning för att 
fastställa om de avspärrningar som finns i Hoks södra del är till nytta efter ombyggnaden till 
en utfart rondellen på vägen Jönköping-Vrigstad. Utred om inte hela området borde vara ett 
max 30 km område istället.
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§32

Medborgarförslag - Riv huset på Källeliden närmast järnvägen och 
bygg lekplats på planen (KS 2019/064)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-02-26 med förslag att det fallfärdiga huset på 
Källeliden närmast järnvägen rivs. Bygg lekplats och/eller parkering på planen och gör miljön 
lite trevligare.
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§37

Förslag ombudgetering investeringsbudget - verksamhetslokaler 
BUN (KS 2019/061)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under 
kommunstyrelsen projekt ”Ny skola Vaggeryd centralort” år 2020 för att finansiera 
nyinvestering ”Götafors skola F-3”. Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och 
resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas 
från kommunstyrelsens ansvar till teknisk nämnd. Inriktningen är att den äldsta delen ska 
bevaras exteriört, på nuvarande plats. Projektet ska samrådas med KS under projektering med 
inriktning att karaktären ska bevaras.

Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 3 mnkr från Kommunstyrelsens 
investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN” 
år 2022 till nytt projekt ”Tillagningskök Hjortsjöskolans kök” 2019. Projektet och dess budget 
om 3 mnkr föreslås samtidigt budgeteras under teknisk nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 9 mnkr från kommunstyrelsens 
investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN” 
med 2 mnkr år 2022 och med 5 mnkr år 2021 och med 2 mnkr år 2020 till nytt projekt 
”Övningsbyggnad Hjortsjöskolan – trä och syslöjd” 2019. Projektet och dess budget om 9 
mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till teknisk nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsprojekt ”Träskolan på 
Hjortsjöområdet” om 6 mnkr år 2019 till 2020. Projektet och dess budget om 6 mnkr föreslås 
samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till teknisk nämnd.

Reservationer

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för Jan-Olof Svedbergs förslag.

Sammanfattning
Antalet elever i Vaggeryds kommun har ökat under de senaste åren och idag råder brist på 
lokalutrymmen i verksamheten. Platsbristen märks mest på mellanstadiet och i tätorterna, där 
klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn- och utbildningsnämnden har antagit en 
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lokalförsörjningsplan som ger stöd för prioriteringar inom ramen för den årliga budgeten.

Under höstens budgetarbete blev delar av investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan 
färdigberedda politiskt. Beslut togs att successivt, i takt med att underlag tas fram och bereds, 
ta ställning till projekten och dess finansiering. Arbetet ska i allt väsentligt fångas inom ramen 
för Strategisk plan och budget 2020-2022 samt programbudgetarbetet för 2020 eftersom 
styckevisa ärenden inte är ett effektivt sätt att jobba med budget. Några projekt behöver 
emellertid tas upp för ställningstagande under perioderna mellan budgetbesluten.

Projekten som lyfts fram i detta ärende har sin utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens 
lokalförsörjningsplan.

Sent under våren ändrades inriktning avseende ny skola i Vaggeryd centralort. Förslaget blev 
att istället för att bygga en ny skola F-6 på Västra strand området ändra inriktning och 
utveckla ”Götafors skola F-3” initialt under mandatperioden och senare under 
mandatperioden ta ställning till ”Ny skola Fridhem F-3”. Det nya vägvalet kunde inte hanteras 
så snabbt inom ramen för budgethandlingens tidsplan och den politiskt nödvändiga 
beredningsprocessen i november utan fick skjutas framåt och istället lyftas som enskilt ärende 
efter årsskiftet.

De tjänstemän som jobbar med att se effektivitet i genomförandet har tydligt lyft behovet av 
att de olika projekten kommer i en väl genomtänkt ordning så att behoven löses samtidigt som 
kostnader för ersättningslokaler minimeras.

Projekt Götafors skola
Den första ombudgeteringen avser att finansiera behovet av lokaler i Vaggeryds tätort. 
Projektet innebär en byggnation av Götafors skola och en projektbudget om 30 mnkr. (Se 
finansiering i beslutet). I närområdet finns i programbudget redan beslut hos teknisk nämnd 
att bygga till Slättens förskola motsvarande två nya förskoleavdelningar med 
personalutrymmen plus tillagningskök för 11,4 mnkr, vilket är ett första steg för att på sikt 
renodla verksamheten på Götafors till skola till F-3.

Investeringsutgift 30 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:
- 1,5 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0,7 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0,3 mnkr Lokalvård/städkostnad.
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Summa: 2,5 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt Hjortsjöskolans kök/matsal
Hjortsjöskolans matsal har redan idag överskridit sin maxkapacitet och en viss utbyggnation 
av matsalen behöver genomföras. Hjortsjöskolan kök behöver också uppdateras till 
tillagningskök. Projektet beräknas till 3 mnkr. (se finansiering i beslutet).

Investeringsutgift 3 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,2 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,2 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt Hjortsjöskolans övningsbyggnad
Idag är det slöjdundervisning i både Träskolan och Övningsbyggnaden. Detta är en 
tungarbetad och sårbar organisation. Bägge byggnaderna är i behov av renovering. 
Övningsbyggnaden bör ha slöjd i bägge planen och Träskolan används till musiksal samt 
lektioner/fritidshem. Träskolan som idag är budgeterad till 6 mnkr 2019 under KS och detta 
projekt ”Hjortsjöskolans övningsbyggnad” bör göras i samma fas men där övningsbyggnaden 
behöver startas först för att kunna evakuera elever och minska behovet och därmed kostnaden 
för ersättningslokaler. Projektet ”Hjortsjöskolans övningsbyggnad” syftar till att samla de 
estetiska ämnena till en byggnad på området. Förutom de arbetsmiljöåtgärder som återfinns i 
projektet skall lokalerna iordningsställas för ett mer modernt genomförande av slöjd, teknik 
och bildämnet i en Makers space inspirerad miljö. Medel om 9 mnkr till detta projekt föreslås 
tas från de så kallade ”Påspengar” som avsattes för skolans verksamhetslokaler för 
mandatperioden. (se finansiering i beslutet ovan).

Investeringsutgift 9 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,6 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,6 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt – Träskolan (på Hjortsjöområdet)
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Projektet behöver flyttas över från kommunstyrelsen till teknisk nämnd för verkställighet. På 
så sätt skapas förutsättningar för förvaltningen att planera pågående projekt så effektivt som 
möjligt, tillfälliga lokaler för elever, lägre kostnader för ersättningslokaler.

Investeringsutgift 6 mnkr

Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,3 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,3 mnkr i ökade driftskostnader

Ovan projekt behöver finansieras inom ramen för budgetprocessen våren 2020 med sikte på 
budgetåret 2021 med ungefär enligt tidiga beräkningar 2,5 + 0,2 + 0,6 + 0,3 = 3,6 mnkr.

Samtliga ovan projekt föreslås vid bifall flyttas över från Kommunstyrelsens ansvar till 
Teknisk nämnd för verkställighet.
 
Yrkanden
Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Jenny Larsen (KD) och Roger 
Ödebrink(S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att första stycket i beslutet får följande formulering:
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under 
kommunstyrelsen projekt ”Ny skola Vaggeryd centralort” år 2020 för att finansiera 
nyinvestering ”Götafors skola F-3”. Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och 
resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas 
från kommunstyrelsens ansvar till teknisk nämnd.
Vidare föreslår Jan-Olof Svedberg att sista stycket i kommunstyrelsens förslag om 
investeringsprojektet Träskolan på Hjortsjöskolan utgår.
 
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Jan-
Olof Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.
 

Page 4 of 5



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige (KF) 2019-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 34 Ja-röster mot 6 Nej-röster, att bifalla kommunstyrelens 
förslag.
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, teknisk förvaltning
Fastighetschef, teknisk förvaltning

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-03-06, § 63
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-25
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Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-03-25

Voteringslista: §37

Ärende: Förslag ombudgetering investeringsbudget - verksamhetslokaler BUN,  KS 2019/061

Voteringslist(or)
Omröstning 2
Ledamot Ja Nej Avstår
Gert Jonsson (M), ledamot X
Gunilla Otterberg (M), ledamot X
Allan Ragnarsson (M), ledamot X
Britt Johansson (M), ledamot X
Jörgen Johansson (C), ledamot X
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot X
Pelle Philip (C), ledamot X
Ulf Abrahamsson (C), ledamot X
Ida Philip (C), ledamot X
Atcha Adinda (L), ledamot X
Ewa Magnusson (L), ledamot X
Thomas Axelsson (KD), ledamot X
Jenny Larsen (KD), ledamot X
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande X
Christer Sandén (KD), ledamot X
Sofia Isaksson (KD), ledamot X
Kenth Williamsson (S), ledamot X
Annelie Borgström (S), ledamot X
Roger Ödebrink (S), ledamot X
Carina Ödebrink (S), ledamot X
Marijo Corkovic (S), ledamot X
Christina Karlsson (S), ledamot X
Nadira Kilim (S), ledamot X
Tuula Ingner (S), ledamot X
Kenneth Åberg (S), ledamot X
Anna Karin Slunge (S), ledamot X
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande X
Stig-Göran Hultsbo (MP), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Claes Nord (SD), ledamot X
Niklas Oskarsson (SD), ledamot X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Lennart Karlsson (EMP), ledamot X
Klas Gustavsson (EMP), ledamot X
Werner Andersson (M), ersättare X



Voteringslista

Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-03-25

Malin Gustavsson (L), ersättare X
Patrick Åhlin (SD), ersättare X
Christer Holmgren (M), ordförande X
Jan Sjögren (SD), ledamot X
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot X
Resultat 34 6 0
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§38

Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde Bondstorp - ID 
9370 (KS 2013/185)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet VA utökat verksamhetsområde 
Bondstorp med ID-nummer 9370.
 
 
Sammanfattning
Länsstyrelsen gav kommunen förläggande om inrättande av kommunalt VA-
verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionaliteten för 
avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar utifrån 
genomförda förrättningar har dragit ut på tiden, vilket föranlett en fördröjning av 
slutredovisningen av projektet. Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 
1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som 
förutsattes i planeringen. Ekonomienheten har granskat slutredovisningen och godkänt den.
 
 
Expedieras till 
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 201-03-06, § 69
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 34
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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