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2022-04-26

Plats och tid

Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl. 08:00-09:00

Beslutande ledamöter

Gert Jonsson (M) (ordförande), Thomas Axelsson (KD),
Magnus Thelin (L), Allan Ragnarsson (M), Kristin Stark (MP),
Kenneth Åberg (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Jan-Olof
Svedberg (SD), Roger Ödebrink (S) ersätter Anna Karin
Slunge (S), Jan Sjögren (SD) ersätter Jörgen Johansson (C),
Kenth Williamsson (S) (2:e vice ordförande), Ulf Abrahamsson
(C) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Stig Svensson (SD)
Övriga närvarande

Annika Hedvall (Kommundirektör)
Torbjörn Åkerblad (Kanslichef/bitr. kommundirektör)
Lovisa Albertsson (Kommunsekreterare)
Tamara Modric (Upphandlingsansvarig)

Utses att justera

Kenth Williamsson (S)

Underskrifter Sekreterare ............................................
Lovisa Albertsson
Ordförande ............................................
Gert Jonsson (M)

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

Justerande

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

............................................
Kenth Williamsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen (KS)

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Datum för anslags
uppsättande

2022-04-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift

............................................
Lovisa Albertsson

Datum för anslags
nedtagande

2022-05-18
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Godkännande av dagordning
Beslut i upphandlingsärende Nya Götafors skola
Begäran om anstånd hos miljöprövningsdelegationen

Utdragsbestyrkande

3 (6)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS)

2022-04-26

§117

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§118

Beslut i upphandlingsärende Nya Götafors skola (KS 2020/053)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud från Parmaco AB.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun har genomfört en hyresupphandling i enlighet Kommunfullmäktiges
beslut; KF 2021-04-26; §53 och principerna för upphandling av ny skola på Götafors,
godkända av kommunstyrelsens arbetsutskott KSAu 2021-05-19; §101. Uppdraget tilldelades
Expandia Moduler AB KS 2021-10-06 §195. Parmaco AB har överprövat kommunens
tilldelningsbeslut i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom 202204-04 och beslutade att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts genom en ny
utvärdering vid vilken anbudet från Expandia Moduler AB inte ska beaktas.
Upphandlingsansvarig föredrar ärendet.

Yrkanden
Magnus Thelin (L), Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till
kommunledningskontorets förslag.

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

Expedieras till
Barn-och utbildningsförvaltning, tekniska kontoret, fastighetschef, upphandlingsansvarig

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-22 Beslut i upphandlingsärende Götafors
skola
Arbetsutskottets beslut 2022-04-20 §92 Götafors skola

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§119

Begäran om anstånd hos miljöprövningsdelegationen (KS 2022/113)
Beslut
Kommunstyrelsen begär anstånd till den 11 maj för framtida ställningstagande, hos
miljöprövningsdelegationen för beslut 2022-03-23 om "Tillstånd enligt miljöbalken till
gruppstation för vindkraft" med skäl att kommunen behöver mer tid för att sätta sig in i
ärendet.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 2022-04-20 att kommunstyrelsen begär uppskov
hos miljöprövningsdelegationen eftersom sista dag för inlämning är den 27 april. Skäl för
uppskov formuleras av kommunstyrelsen.

Yrkanden
Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen begär anstånd till den 11 maj för
framtida ställningstagande, hos miljöprövningsdelegationen för beslut 2022-03-23
om "Tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft" med skäl att kommunen
behöver mer tid för att sätta sig in i ärendet.

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

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


§82 KSAU Förslag på fortsatt hantering med anledning av beslut om Vaggeryds
vindbrukspark

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

