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Rose-Marie Moberg
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Beslutande ledamöter Gert Jonsson (M) (ordförande), Thomas Axelsson (KD), 
Magnus Thelin (L), Allan Ragnarsson (M), Jörgen Johansson 
(C), Kristin Stark (MP) §§57-61, §§63-79, Kenneth Åberg (S), 
Annelie Borgström (S), Anna Karin Slunge (S), Jan-Erik 
Aronsson (SD), Jan-Olof Svedberg (SD), Christer Holmgren 
(M) §62 ersätter Kristin Stark (MP), Roger Ödebrink (S) §66 
ersätter Kenth Williamsson (S) (2:e vice ordförande), Kenth 
Williamsson (S) (2:e vice ordförande) §§57-65, §§67-79, Ulf 
Abrahamsson (C) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Christer Holmgren (M) §§57-61, §§63-79
Stig-Göran Hultsbo (MP) §58
Roger Ödebrink (S) §§57-65, §§67-79
Nexhat Shabani (S) §§57-65
Elizabeth Orellana Bravo (S)
Jan Sjögren (SD)
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Övriga närvarande Annika Hedvall (kommundirektör)
Camilla Wallin Kupferberg (verksamhetsutvecklare) §§57-59, 
§61
Rose-Marie Moberg (förvaltningssekreterare)
Lina Larsson (miljöstrateg) §59
Jörgen Hansson (ekonomichef) §§61-63

Utses att justera Thomas Axelsson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret ,  2019-03-12   16:00

Protokollet omfattar §§57-79
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ÄRENDELISTA

§57 Godkännande av dagordning
§58 Mål för ny mandatperiod - fortsatt förberedande dialog

§59 Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2018

§60 Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering
§61 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018
§62 Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans
§63 Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler BUN

§64 Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) - 
Delrapportering 1

§65 Kommunalt stöd 2019 - Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner
§66 Idrottsplatserna - Utredning av driftsformerna
§67 Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors
§68 Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50
§69 Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde Bondstorp - ID 9370

§70 Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med 
arbetsnamn "Mejeriet"

§71 Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019
§72 Information från kommundirektören
§73 Delgivningar
§74 Redovisning av delegationsbeslut
§75 Anmälningsärenden
§76 Inriktningsbeslut - Försäljning av fastigheten Hasseln 3 i Skillingaryd
§77 Inriktningsbeslut - Skogliga åtgärder, Friluftsgården Vaggeryd

§78 Val av representant/ombud och ersättare till ägarråd i Inera AB 
mandatperioden 2019-2022

§79 Övrigt
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§57

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar:
 
Tillkommande ärenden:

 Inriktningsbeslut - Försäljning av fastigheten Hasseln 3
 Inriktningsbeslut - Skogliga åtgärder, Friluftsgården Vaggeryd
 Val av representant/ombud till ägarråd i Inera AB mandatperioden 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§58

Mål för ny mandatperiod - fortsatt förberedande dialog (KS 
2019/017)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till målområden och fortsatt process för framtagandet av 
nya mål för mandatperioden.
 

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska kommunstyrelsen leda arbetet med och 
samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållen annan nämnd.
 
Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats 
6/2, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har lyfts till 
fullmäktige 25/2 och godkänts.
 
Ett extra KS-sammanträde har genomförts 21/2 med en workshopdialog i syfte att skapa en 
gemensam bild av ramarna för nya mål för mandatperioden.
Med inriktning på att målen skall hålla två mandatperioder genomfördes dels en dialog kring 
syftet med fullmäktigemål generellt samt en workshop kring hållbar tillväxt. 
Workshopdialogen resulterade i ett antal frågeställningar kopplade till de fyra målområden 
som kommunstyrelsen arbetat med för att säkerställa implementeringen av hela Agenda2030. 
Kommunstyrelsens presidium fick i uppgift att bearbeta resultatet från sammanträdet inför att 
kommunstyrelsen skall fortsätta dialogen den 6 mars.
 
Målet den 6/3 var att fastställa vilka målområden som skall prägla medborgardialogen den 1 
april som säkerställer att fullmäktigemålen blir heltäckande utifrån ett medborgarperspektiv, 
utifrån vision och värdegrund och i kopplingen till Agenda2030, samt peka ut de politiska 
nyckelord inom varje målområde som behöver lyftas vidare.
 
Den fortsatta dialogen den 6/3 resulterade i följande ramar för det fortsatta arbetet:
De övergripande målen skall ha ett medborgarperspektiv. Interna mål hanteras genom 
fullmäktiges beslut i samband med budget kring finansiella mål och mål ur 
arbetsgivarperspektiv.
 
De övergripande målen skall vara utvecklande, det skall synas en förflyttning.
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Mål och medel skall höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning
 
Målen skall vara få och styrande och med målen skall direktiv ges till nämnder hur de skall 
förhålla sig till målen. Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa 
tydligare och färre mål som ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.
 
De övergripande målen skall vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod
 
Målen skall ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra 
målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där 
kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.
 
De fyra målområden som skall användas som arbetshypotes i det fortsatta arbetet från 6/3: 
1. Hållbar tillväxt och samhällsplanering
2. Utbildning, arbete och näringsliv
3. Kunskap, hälsa och fritid
4. Delaktighet, tillgänglighet och trygghet
 
Dialogen resulterade också i ett antal delområden i form av nyckelord/frågeställningar under 
varje målområde som skall användas i det fortsatta arbetet. 
 
KS presidium får i uppdrag att förfina dagens resultat inför medborgardialog den 1 april.
 
Medborgardialogen skall genomföras i syfte att inhämta kunskap kring vad olika delar har för 
innebörd och mening för olika målgrupper så att KSAU den 10 april med olika målgruppers 
perspektiv kan göra ett fösta utkast till målformuleringar.
 
Allt övrigt material som framkommer i processen skall användas till framtagandet av ett 
Strategiskt utvecklingsprogram. Programmet skall ge ett förtydligande av innebörden av de 
övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och 
underlätta för verksamheter att bidra till uppfyllelsen av målen.
 
Nya övergripande mål för mandatperioden beräknas gå till beslut i fullmäktige i samband med 
rambudget SPB20, och ett förtydligande program beslutas under hösten 2019 samtidigt som 
nämnder och bolag arbetar fram mål kopplade till de nya övergripande målen.
 
Nämnder och bolag förväntas bidra i processen med nya övergripande mål och förtydligande 
strategiskt utvecklingsprogram.
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Expedieras till 
Kommunledningskontoret
Kommunens ledningsgrupp

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-25
 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-06, § 45
 Summering extra KS 2019-02-21 workshopdialog mål ny mandatperiod

Paragrafen är justerad
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§59

Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2018 (KS 2018/314)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen om rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2018.
 

Sammanfattning
Vaggeryds kommun svarar årligen på en enkät om åtgärdsuppfyllelse som skickas ut från 
Vattenmyndigheterna. Vaggeryds kommun svarade på enkäten 1 februari 2019 och svaren 
delgavs Kommunstyrelsen 6 februari 2019. Frågorna och kommunens svar hittas i bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen.

Åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är något som myndigheter, länsstyrelser 
och kommuner ska genomföra för att vi ska uppnå våra miljökvalitetsnormer för vatten.
 
Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.
 

Expedieras till 
Miljöstrateg

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-14
 Vaggeryds kommun svar på Vattenmyndighetens enkät för rapportering av 

genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018

Paragrafen är justerad

8 (42)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering (KS 2019/034)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till omarbetad arbetsordning för 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt 
i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ.

Parlamentariska gruppens beslut KF 2018-06-25 § 106 innebär tillsammans med SKLs 
rekommendationer följande ändringar i fullmäktiges arbetsordning:
- Ett sammanträde även i februari
- Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören
- Talartid och antal repliker – skall utredas under året, tas ej med i denna arbetsordning

Skillnaden från SKLs rekommendationer i korthet:
- Allmänhetens frågestund är kvar 46 §
- Upphörande av uppdraget (5 §) är tillagt enligt SKL rek.
 

Expedieras till 
Ekonomienheten
Kanslienheten
Personalenheten

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 23
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13
 Kommunfullmäktiges arbetsordning till KSAU 2019-02-20
 Arbetsordning för kommunfullmäktige - godkänd av kommunfullmäktige 2016-01-25, 

§ 008

Paragrafen är justerad
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§61

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 (KS 2019/048)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Tekniska utskottets verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Räddningstjänsten
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resultat om plus 1,0 mnkr exklusive 
överförmyndarverksamhet, räddningstjänst och tekniska utskottets verksamhet. De 
exkluderade verksamheterna redovisas separat i egna avsnitt i årsredovisningen.

Tekniska utskottets verksamhet redovisar ett positivt resultat om plus 1,1 mnkr. Den 
skattefinansierade verksamheten redovisar minus 250 tkr och vatten och avlopp plus 1,37 
mnkr. Renhållningsverksamheten har övergått i Kommunalförbundet Samverkan Återvinning 
Miljö (SÅM).

Överförymndarverksamheten redovisas inom ramen för kommunens årsredovisning i eget 
avsnitt. Resultatet uppgick emellertid till minus 641 tkr år 2018.

I rapporterna för var och en av verksamheterna framgår det ekonomiska resultatet per 
programområde. De större avvikelserna kommenteras. Likaså framgår några av de aktiviteter 
och insatser som genomförts under året kopplat till kommunfullmäktiges och 
verksamheternas mål för 2018. I allt väsentligt pågår många projekt och insatser med 
koppling till beslutade mål och måluppfyllelsen är i de flesta fall god.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet över tid präglats 
av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond med gamla resultat, avsevärt bidragit 
till kommunens ökning av det egna kapitalet.
 
Kommundirektör Annika Hedvall, ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare 
Camilla Wallin Kupferberg redogör för ärendet.
 

Expedieras till 
Kommundirektör
Ekonomichef
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Förvaltningschef, teknisk verksamhet
Räddningschef

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 26
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
 Kommunstyrelse - Verksamhetsberättelse 2018 ny till KS
 Tekniska utskottet - Verksamhetsberättelse 2018
 Räddningstjänsten Verksamhetsberättelse 2018

Paragrafen är justerad

11 (42)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§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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§63

Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler 
BUN (KS 2019/061)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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

Jan-Olof Svedberg (SD) och Jan-Erik Aronsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
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 
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klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn- och utbildningsnämnden har antagit en 
lokalförsörjningsplan som ger stöd för prioriteringar inom ramen för den årliga budgeten.

Under höstens budgetarbete blev delar av investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan 
färdig beredda 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)
Projektet behöver flyttas över från kommunstyrelsen till teknisk nämnd för verkställighet. På 
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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.
 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.
 

Yrkanden
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående.
 
Ordförande Gert Jonsson (M) sammanfattar diskussionen och 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. 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.
 
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.
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Ulf Abrahamsson (C), Kenneth Åberg (S), Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C) och 
Kristin Stark (MP) föreslår bifall till Gert Jonssons förslag.
 

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandes förslag och Jan-Olof 
Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ordförandes förslag.
 

Votering

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till ordförandes förslag
Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla ordförandes förslag.
 
 
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, teknisk förvaltning
Fastighetschef, teknisk förvaltning

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-25

Paragrafen är justerad
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§64

Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) - Delrapportering 1 (KS 2018/222)
Beslut
Kommunsstyrelsen godkänner innehållet i dataskyddsombudets rapport samt 
informationssäkerhetssamordnarens rapport

Sammanfattning
Arbetet med att anpassa kommunens verksamheter och bolagen till GDPR är mycket 
resurskrävande. Stor analys och kartläggning av informationsflöden måste genomföras på 
respektive verksamhet. Processer ska kartläggas och klassning av information måste 
genomföras där bl.a. personuppgifter behandlas för att kunna svara upp till GDRs intentioner. 
Hur personuppgiftsbehandlingen hanteras beskriv i ”registerförteckning” som är en del i 
dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet har kontrollerat Vaggeryds kommuns 
”registerförteckning” och lämnat utlåtande för godkännande av kommunstyrelsen. 
Informationssäkerhetssamordnaren har sammanfattat rapport kring förflyttningen och 
följsamhet enligt GDPR från maj till och med november 2018.
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 25
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16
 Rapport från Informationssäkerhets samordnare _ Del 1 kontroll av 

personuppgiftsbehandling  20181022
 Rapport Vaggeryd GDPR kontroll 20181021 Dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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§65

Kommunalt stöd 2019 - Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella 
Vänner (KS 2019/015)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta det kommunala stödet till Internationella Vänner på 
120 000 kronor för 2019.

Sammanfattning
Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda 
verksamheten för att möta behov där de uppstår. Verksamheten anpassas nu ytterligare för att 
möta behoven hos ensamkommande som omfattas av den nya gymnasielagen.

Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016, 2017 och 2018 och ansöker nu om 
samma belopp för 2019.

Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av ekonomiskt utfall 
för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 2018.
 

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) och Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag.
 

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 21
 Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2019-01-30
 Ansökan - Kommunalt stöd för 2019 och verksamhetsrapport 2018 - Skillingaryds- 

och Vaggeryds Internationella Vänner

Paragrafen är justerad
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§66

Idrottsplatserna - Utredning av driftsformerna (KS 2018/187)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning med följande inriktning:
Nuvarande driftsform med två valda föreningsstyrelser med ett förtydligat förvaltande 
uppdrag över våra idrottsplatser.
Styrelserna ska erhålla ett nytt årligt arvode från Vaggeryds kommun fritt att förvalta för 
aktivt styrelsearbete.
Föreningsstyrelserna har arbetsgivaransvaret för verksam personal på idrottsplatserna och 
Vaggeryds kommun ska ge styrelserna råd och stöd i förekommande arbetsgivarfrågor samt 
samverka i utbildningar och andra personalrelaterade sammanhang.
Föreningsstyrelserna ska förvalta idrottsplatserna. Vaggeryds kommun hanterar årlig 
besiktning av idrottsplatserna och ansvarar för att fastigheternas värde består i form av 
underhåll av byggnader.
Föreningsstyrelserna ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheter och inventarier och 
anläggningarnas drift. Vaggeryds kommun bistår med råd och stöd så att den dagliga skötseln 
av anläggningarna kan utföras på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.
Vaggeryds kommun ansvarar för brandskydd, miljöskydd och övrigt som gör att verksamhet 
kan bedrivas utan risk för skada och ohälsa för de som vistas i anläggningarna.
Vaggeryds kommun tecknar försäkringar för fastigheter och annan fast egendom.
Fortsatt utredning ska också klargöra förutsättningar för ekonomin i drift och investeringar.
 

Reservationer

Jan-Olof Svedberg (SD) och Jan-Erik Aronsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut till förmån för Jan-Olof Svedbergs förslag.
 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kenth Williamsson (S) i handläggningen av detta ärende.
 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att låta utreda alternativa och hållbara driftsformer för 
idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP samt att en konsekvens- och riskanalys ska 
göras för de olika driftsformerna som föreslås. Utredningen utförs av en extern utredare och 
sakkunnig inom verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delaktiga i utredningsprocessen.
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Konsult Stephan Lund presenterade utredningen vid arbetsutskottets sammanträde den 16 
januari 2019. Fyra hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys 
redovisades. Arbetsutskottet beslutade då att återuppta ärendet vid arbetsutskottets kommande 
sammanträde för beslut om en inriktning för en fördjupad utredning.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2018-12-28 § 214 förordat en fördjupad utredning av 
nuvarande driftsform inklusive justeringar samt driftsformen i kommunal regi.
 

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
 
Roger Ödebrink (S) förordar en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive 
justeringar samt driftsformen i kommunal regi, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
beslut.
 
Jan-Olof Svedberg (SD) förordar en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive 
justeringar, driftsformen i kommunal regi samt entreprenaddrift.
 

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets förslag, Roger 
Ödebrinks förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag.

Beslutsgång i huvudomröstningen
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag.
 

Votering

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
- Roger Ödebrinks förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget.
- Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag

24 (42)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång i omröstning om motförslag
Ordförande ställer Roger Ödebrinks förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen utser Roger Ödebrinks förslag till motförslag.
 
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att Roger Ödebrinks förslag utses till motförslag
Nej-röst för att Jan-Olof Svedbergs förslag utses till motförslag
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Kommunstyrelsen beslutar, med 4 Ja-röster för Roger Ödebrinks förslag mot 2 Nej-röster för 
Jan-Olof Svedbergs förslag och 7 ledamöter som avstår från att rösta, att utse Roger 
Ödebrinks förslag till motförslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 4 Nej-röster för 
Roger Ödebrinks förslag och 2 ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets 
förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4.
 
 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 28
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 8
 Idrottsplatsutredning 2018
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-28, § 214

Paragrafen är justerad
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§67

Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors (KS 2018/038)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag.
 

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med 
förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn Götarps hage till Nestors. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-11-21 § 182, avslag på motionen med hänvisning till 
Museiföreningens yttrande 2018-11-15. Där anger man bland annat att namnet Götarps hage 
är starkt förankrat i historien.
 

Expedieras till 
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 29
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-21 § 182
 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 222
 Remiss till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden för yttrande över 

motionen
 Motion angående ändring av namn Götarps hagar till Nestors

Paragrafen är justerad
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§68

Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50 (KS 
2018/302)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att inte köpa Sörgården 1:50.
 

Sammanfattning
2018-11-07 gavs uppdrag av kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att undersöka 
möjligheten att köpa Sörgården 1:50, som låg ute till försäljning.
 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 33
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07

Paragrafen är justerad
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§69

Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde Bondstorp - ID 
9370 (KS 2013/185)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 34
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07
 Tekniska nämndens beslut §012 Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde 

Bondstorp -ID 9370

Paragrafen är justerad
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§70

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd 
med arbetsnamn "Mejeriet" (KS 2019/042)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med socialnämndens förslag, att Mejeriet godkänns som 
namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.
 

Sammanfattning
Socialnämnden föreslår i beslut 2019-01-24, § 8 att kommunstyrelsen beslutar att Mejeriet 
godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya 
byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, 
trygghetsboende, personalkostnader, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens 
namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden. Därför är det av stor vikt att namnfrågan 
fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet ”Mejeriet”.

Socialförvaltningen har haft kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen för att få råd, de i sin 
tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna förslag till socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg 
och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och 
kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren. På platsen har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap har lämnat förslag på namnet Mejeriet.
 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 36
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06
 Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 2019-01-24 § 8

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019 (KS 
2019/018)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.
 

Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och 
verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal utvecklings 
sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så 
att det ligger överst i förteckningen över
verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell 
under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att anta budget och 
verksamhetsplan 2019 till beslut.
 

Expedieras till 
Kommunal utveckling

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 37
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
 Missiv Verksamhetsplan för Kommunal utveckling
 Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2019

Paragrafen är justerad
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§72

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsen informeras om följande:

 Rapport från besök av Länsstyrelsen
- Ett besök gällande brandtillsyn
- Ett besök gällande integration

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen 2019-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

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

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från förbundsstyrelsen 2019-02-04
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-07, § 18, Internationella vänner – Unga vänner 
– Ansökan om integrationsbidrag, beslut att anslå 80 000 kr
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27

Paragrafen är justerad
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§74

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

Sammanfattning
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande.
1. Ekonomiskt bistånd för perioden 2019-01-26—2019-02-28, IFO och AME
2. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2019-01-29 § 25
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27

Paragrafen är justerad
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§75

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

Sammanfattning
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2019-02-20

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27

Paragrafen är justerad
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§76

Inriktningsbeslut - Försäljning av fastigheten Hasseln 3 i 
Skillingaryd (KS 2019/071)
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium delegation på att ta fram förslag till 
köpekontrakt för en försäljning av fastigheten Hasseln 3 till  Vaggeryd- Skillingaryds Bostads 
AB (VSBO).
 

Sammanfattning
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO) är intresserade av att köpa fastigheten Hasseln 3 
i Skillingaryd.
 
Ordförande Gert Jonsson (M) tar upp frågan om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom att ge 
kommunstyrelsens presidium delegation på att fastställa villkoren för en försäljning av 
fastigheten.

Paragrafen är justerad
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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.
 

Paragrafen är justerad
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§78

Val av representant/ombud och ersättare till ägarråd i Inera AB 
mandatperioden 2019-2022 (KS 2019/006)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse nedanstående person vid Inera AB:s ägarråd såsom 
aktieägarens representant/ombud:
 
Ordinarie
Gert Jonsson (M)
gert.jonsson@vaggeryd.se
Vaggeryds kommun
 
Ersättare
Kenth Williamsson (S)
kenth.williamsson@vaggeryd.se  
Vaggeryds kommun
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse en representant/ombud och ersättare till ägarråd i Inera AB 
mandatperioden 2019-2022.
 

Paragrafen är justerad
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§79

Övrigt (KS 2019/009)
Sammanfattning
Planuppdrag - Norra Fåglabäck
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om planuppdrag för Norra Fåglabäck.
 
Ärendet kommer att tas upp vid kommande sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
 
Fråga - Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Kenth Williamsson (S) ställer frågan om förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen har gått ner i tjänstgöringstid.
 
Kommundirektör Annika Hedvall svarar att det finns ett önskemål från kultur- och 
fritidschefen att gå ner i tjänstgöringstid.
 
LONA-projekt, Skillingaryds Dämme
Thomas Axelsson (KD) tar upp frågan om att lyfta LONA-projektet Skillingaryds Dämme på 
kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får lyftas på kommande sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.
 

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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Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-06

Voteringslista: §63

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

Voteringslist(or)
Omröstning 2
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
Kristin Stark (MP), 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
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 11 2 0
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-06

Voteringslista: §66

Ärende: Idrottsplatserna - Utredning av driftsformerna,  KS 2018/187

Voteringslist(or)
Omröstning 3, motförslag
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
Kristin Stark (MP), 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
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 4 2 7

Omröstning 4, huvudomröstning
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
Kristin Stark (MP), 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
Roger Ödebrink (S), ersättare X
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande X
Resultat 7 4 2
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