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Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-25

Datum för anslags 
uppsättande

2019-03-01 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret, Skillingaryd

............................................ Underskrift
Annika Hedvall

Plats och tid Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd kl. 17:00-20:30

Beslutande ledamöter Gert Jonsson (M), Mats Oskarsson (M), Ann-Katrin Löfstedt 
(M), Gunilla Otterberg (M), Allan Ragnarsson (M), Christer 
Holmgren (M) (ordförande), Jörgen Johansson (C), Anna-
Maria Toftgård (C), Pelle Philip (C), Ulf Abrahamsson (C), Ida 
Philip (C), Atcha Adinda (L), Ewa Magnusson (L), Magnus 
Thelin (L), Jenny Larsen (KD), Maritha Bengtsson (KD) (vice 
ordförande), Christer Sandén (KD), Sofia Isaksson (KD), 
Kenth Williamsson (S), Carina Ödebrink (S), Marijo Corkovic 
(S), Christina Karlsson (S), Nadira Kilim (S), Kenneth Åberg 
(S), Anna Karin Slunge (S), Robert Alkemark (S) (2:e vice 
ordförande), Stig-Göran Hultsbo (MP), Jan-Olof Svedberg 
(SD), Claes Nord (SD), Valter Hagström (SD), Niklas 
Oskarsson (SD), Jan Sjögren (SD), Lennart Karlsson (EMP), 
Klas Gustavsson (EMP), Carl Johansson (M)  ersätter Britt 
Johansson (M), Nicklas Nordquist (KD)  ersätter Thomas 
Axelsson (KD), Solweig Antonsson (S)  ersätter Roger 
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Mötesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ödebrink (S), Helena Erlandsson (S), Thomas Strand (S)  
ersätter Tuula Ingner (S), Patrick Åhlin (SD)  ersätter Jan-Erik 
Aronsson (SD), Elizabeth Orellana Bravo (V)

Ej tjänstgörande ersättare Lars Seger (M)
Carina Stridh Bjurhager (C)
Sverker Bernhardsson (C)
Sven Samuelsson (C)
Anita Chestersson (S)

Övriga närvarande Annika Hedvall (Kommundirektör)

Utses att justera Jörgen Johansson (C)
Klas Gustavsson (EMP)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd ,  2019-02-28   16:00

Protokollet omfattar §§18-27
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§18 Kungörelse och dagordning

§19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående industriområde 
Stigamo

§20 Motion - Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp
§21 Motion - Närvaro/yttranderätt för politiska motionärer
§22 Medborgarförslag - Stängsel runt järnvägen i Hoks tätort

§23 Medborgarförslag - Gratis tillgång för Pensionärer till kommunens badhus på 
vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är öppet

§24 Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda
§25 Vageryds kommuns vision och värdegrund - förlängning

§26 Val av ny ersättare i valberedningen för återstående del av mandatperioden 
2019-2022 (fyllnadsval efter Elizabeth Orellana Bravo (V))

§27 Delgivningar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Kungörelse och dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning samt godkänner enligt 
utfärdad kungörelse angiven dagordning med tillkännagivande av yttranderätten.
 
_______
 
Sammanträdet inleds med en allmänpolitisk debatt.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
industriområde Stigamo (KS 2019/035)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
 

Sammanfattning
Interpellation har inlämnats till kommunstyrelsens ordförande av Klas Gustavsson (EMP) 
angående  industriområde Stigamo. Följande frågor ställs i interpellationen:
Vem leder, beslutar och följer upp arbetet med Stigamoprojektet?
Vilken är kostnaden fram till 31 dec 2018?
Vilken är inkomsten fram till 31 dec 2018?
Har det varit någon juridisk tvist gällande konsultarbetet/arvode?
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) besvarar interpellationen skriftligen och 
redogör för svaret.
 
Klas Gustavsson (EMP) kommenterar svaret.
 
I debatten yttrar sig även Kenneth Åberg (S), Lennart Karlsson (EMP), Allan Ragnarsson 
(M), Ulf Abrahamsson (C), Kenth Williamsson (S) och Carina Ödebrink (S).
 

Beslutsunderlag
 Svar från Gert Jonsson på Interpellation Från Klas Gustavsson Empartiet (002)
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 002
 Svar från kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson på Interpellation från Klas 

Gustavsson Empartiet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående industriområde Stigamo

Paragrafen är justerad
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§20

Motion - Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp (KS 
2019/054)
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har inlämnat en motion daterad 2019-02-19 
med förslag att Vaggeryds kommun skapar en ställplats för husbilar och husvagnar i 
Bondstorp.
 

Beslutsunderlag
 Motion - Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp

Paragrafen är justerad
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§21

Motion - Närvaro/yttranderätt för politiska motionärer (KS 2019/055)
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion daterad 2019-02-19 
med förslag att Vaggeryds kommun ger politiska motionärer rätt att närvara och yttra sig vid 
de utskott och nämndmöten som behandlar deras motioner.
 

Beslutsunderlag
 Motion - Närvaro/yttranderätt för politiska motionärer

Paragrafen är justerad
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§22

Medborgarförslag - Stängsel runt järnvägen i Hoks tätort (KS 
2019/041)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 
besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.
 
 

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-01-31 med förslag att stängsel sätts upp runt 
järnvägen i Hoks tätort.
 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Stängsel runt järnvägen i Hoks tätort

Paragrafen är justerad
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§23

Medborgarförslag - Gratis tillgång för Pensionärer till kommunens 
badhus på vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är 
öppet (KS 2019/050)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.
 

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-02-15 med förslag om gratis tillgång för pensionärer 
till kommunens badhus på vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är öppet.
 
 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Gratis tillgång för Pensionärer till kommunens badhus på vissa 

tider under veckans alla dagar då badhuset är öppet

Paragrafen är justerad
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§24

Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda (KS 2017/083)
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger tekniska kontoret i uppdrag att ta 
fram lämplig placering för postbrevlåda i enlighet med medborgaförslaget i samråd med Post 
Nord med hänsyn till trafiken i Vaggeryd och Skillingaryd.
 

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

Expedieras till 
Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
Tekniska kontoret

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-02-06, § 48
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 6
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 033
 Medborgarförslag - Placering av postbrevlåda

Paragrafen är justerad
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§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.
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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

Paragrafen är justerad
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§26

Val av ny ersättare i valberedningen för återstående del av 
mandatperioden 2019-2022 (fyllnadsval efter Elizabeth Orellana 
Bravo (V)) (KS 2018/006)
Beslut
Till ny ersättare i valberedningen efter Elizabeth Orellana Bravo (V) enligt förslag från 
vänsterpartiets fullmäktigegrupp utses:
 
Erica Gunnarsson Kibowa (V)
Kaffegatan 26 E
568 32 Skillingaryd
 

Sammanfattning
Martin Damberg (V), Karlsborgsgatan 2, 568 92 Skillingaryd har avsagt sig och entledigats 
från uppdraget som ledamot i valberedningen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 § 
012 att utse nuvarande ersättaren Elizabeth Orellana Bravo (V) till ny ledamot i 
valberedningen, varför ny ersättare för henne måste utses.
 

Paragrafen är justerad
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§27

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

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunfullmäktige:

 Länsstyrelsens beslut 2019-02-18 om att Elizabeth Orellana Bravo (V) utses som ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Martin Damberg (V) och att Erica Gunnarsson 
Kibowa utses som ny ersättare

 Länsstyrelsens beslut 2019-02-18 om att Ann-Christin Holmgren (L) utses som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Kim Andersson (L)

 Kultur- och fritidsnämnden, beslut 2019-02-07 § 20, Länskommittén av Stiftelsen 
Sveriges Nationaldag i Jönköpings län – Ändrade rutiner för ansökan om Svensk 
flagga, beslut att inte överta uppdraget från Länskommittén om att dela ut flaggor till 
allmänheten

 Rådet för kommunal redovisning (RKR), informationsfolder ”Kommunal redovisning 
Vilket ansvar har politikerna?”

 Skrivelse till Vaggeryds kommun avseende ”Besparingskrav på Nattorganisationen”
Paragrafen är justerad
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