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Delgivningar
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Mål och uppdrag - förslag från femklövern
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§1

Godkännande av dagordning
Beslut
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar:
Utgående ärenden:


Näringslivsstrategi för Vaggeryds kommun (KS 2019/240)

Tillkommande ärenden:
 Fridhem 1
 Information - Företagsetablering Sörgårdsområdet
 Information LogPoint (Stående lägesrapport)
 Mål och uppdrag - förslag från femklövern
Under Övrigt:





Elbelysningen vid infarterna
Marknadsföringsidé
Miliseum
Idrottsplatsutredningen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§2

Likabehandlingspolicy (KS 2019/248)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Likabehandlingspolicyn.

Sammanfattning
Likabehandlingspolicyn ersätter den tidigare Antidiskrimineringsplanen antagen av
Kommunfullmäktige 2008-05-25.
Det nya dokumentet har samverkats i den centrala samverkansgruppen samt granskats av
myndigheten Diskriminerings ombudsmannen (DO).
Likabehandlingspolicyn är en del av kommunens personalpolitik som ska bidra till en
attraktiv arbetsplats.
Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet.

Expedieras till
Personalenheten

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-10
Förslag till Likabehandlingspolicy

Paragrafen är justerad
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§3

Redovisning av löneutvecklingen för olika yrkesgrupper jämfört
med länet i övrigt (KS 2019/009)
Beslut
Arbetsutskottet godkänner lämnad redovisning.

Sammanfattning
Kenth Williamsson (S) har vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16 önskat en
redovisning av löneutvecklingen för olika yrkesgrupper jämfört med länet i övrigt.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram en sådan redovisning.
Personalchef Åsa Öhrn ger en redovisning vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§4

Strategiskt utvecklingsprogram (KS 2019/160)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förtydligandet av fullmäktiges fyra
övergripande mål för mandatperioden, kopplingen till Agenda2030 och FN
barnkonvention samt förslag till målkriterier.
Programmets namn ändras till Strategiskt utvecklings och hållbarhetsprogram.

Arbetsutskottets beslut



Arbetsutskottet ger i uppdrag till kommunledningskontoret att presentera en
nulägesbild och ett förslag till definition av måluppfyllelse enligt dagens diskussion
samt att färdigställa programmet enligt föreslagen tidsplan.
Arbetsutskottet ger i uppdrag att skicka förtydligandet av målen och förslag till
målkriterier på remiss till styrelser och nämnder inför kommande sammanträde den 19
februari.

Anteckning
Kenth Williamsson (S) meddelar att (S) inte tar ställning till namnet på dokumentet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram ett förslag till ett strategiskt
utvecklingsprogram som dels ska förtydliga de nya övergripande målens innebörd men även
uppfylla tidigare beslut om ett hållbarhetsprogram kopplat till Agenda2030.
Ramar och upplägg har beretts av arbetsutskottet under sammanträden i september och
oktober och ett första utkast presenterades till arbetsutskottet den 4 december.
Den 8 januari presenterades ett förslag till förtydligande av de fyra övergripande målen med
kopplingen till Agenda2030 samt förslag till mätning av måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens dialog resulterade i korrigeringar av förslaget som hanteras vidare av
presidiet och under dagens sammanträde med följande resultat:
Namnförslag: Strategiskt utvecklings- och hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun.
Syfte: Programmets syfte är att förtydliga kommunfullmäktiges övergripande mål och
säkerställa att det finns ett hållbarhetsperspektiv i kommunens strävan efter att växa och
utvecklas och uppfylla visionen för kommunen som plats.
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Förtydligande beskrivning av de fyra lokala övergripande målen med koppling till
Agenda2030 och FN barnkonvention samt val av kriterier för måluppfyllelse, se separat
bilaga som skickas till styrelser och nämnder på intern remiss inför hantering på nästa
arbetsutskott den 19 februari.
Följande hanteras vidare på sammanträden under våren enligt följande:
Arbetsutskottet 19 februari, KS 4 mars, KF 30 mars (eller april)
- Definition av när är målet är uppnått på kort och lång sikt. 2019, kommande år och på lång
sikt.
En nulägesbild presenteras av valda målkriterier samt förslag till accepterad gräns/delmål
- Förslag till beslut gällande:
Att integrationsmål blir kommunövergripande
Utkast av program
Bilaga politisk strategi
Arbetsutskottet 18 mars/15 april
- Färdigställande av definition av måluppfyllelse och delmål
- Belysning av målkonflikter (ex. exploatering-jordbruksmark, definition av måluppfyllelse –
energi, luft mm) samt kopplingen mellan styrdokument
- Kopplingen till uppföljning av interna mål
- Förslag till beslut av definition av måluppfyllelse och delmål 2019 (till årsredovisning
2019), 2020, 2021, 2022.

Expedieras till
Kommunens ledningsgrupp
Vaggeryds kommuns nämnder och bolag

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-12
Strategiskt utvecklingsprogram till KSAU 2020-01-15

Paragrafen är justerad
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§5

Kommunstyrelsens mål 2020 - delmål (KS 2019/191)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till delmål av kommunstyrelsens mål 20202022 efter ändringar enligt diskussion.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med presidiet ta fram ett
förslag till uppföljning och önskade värden för måluppfyllelse till kommande sammanträde
med kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Visionen för Vaggeryds kommun förlängdes i februari 2019 och nya fullmäktigemål för
mandatperioden beslutades i maj 2019. Metod för kommunövergripande mätning och
uppföljning av målen hanterades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 januari i
samband med det strategiska utvecklingsprogram som ska förtydliga målen och säkerställa
hållbarhetsperspektivet.
Alla nämnder ska bidra till alla fyra kommunövergripande mål. Nämndmålen står med i
Programbudget 2020 och har arbetats fram att gälla för hela mandatperioden i syfte att ge
verksamheterna en möjlighet att arbeta mot målen på ett bra sätt.
Nämndernas delmål och metod för uppföljning samt nämndernas bidrag till de interna
finansiella målen, målen för personalpolitiken och det egna miljöarbetet ska arbetas fram i
början av 2020. Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 om egna mål för 2020 med
inriktningen att de ska gälla hela mandatperioden.
Konkreta delmål behöver tas fram i syfte att tydliggöra vad som förväntas uppnås för att målet
ska kunna följas upp. Delmålen följs upp vid varje delårs och årsredovisning och ses över
varje år inför ett nytt budgetår.
Delmålen för kommunstyrelsens mål hanteras på sammanträdet den 15 januari och nästa steg
är för kommunledningskontoret att i samråd med presidiet färdigställa förslag till delmål och
uppföljning inför kommande kommunstyrelsesammanträde. (se separat bilaga).
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-07
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§6

Fridhem 1 (KS 2020/015)
Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens kommande sammanträde
lyssna in befintlig hyresgästs intresse av att köpa del av Fridhem 1 enligt diskussion. Till
kommunstyrelsens sammanträde ska även barn- och utbildningsnämndens syn på Fridhem 1
inkluderas i ärendet.
Kommunstyrelsens presidium hanterar vid behov ärendet däremellan.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att verka för avstyckning av del av
fastigheten till befintlig hyresgäst.

Sammanfattning
Samhällsutvecklare Tina Blomster redovisar tre tänkbara alternativ för avstyckning.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående.
Paragrafen är justerad
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§7

Motion - Biologisk mångfald på kommunens mark (KS 2019/171)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till den
kommande grönstrukturplanen samt att de vägar som motionen pekar på som platser för
möjliga blomsterängar/slåtterängar inte är kommunala vägen.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L), Magnus Thelin (L), Atcha Adinda (L) samt
Ken Frick (L) har lämnat in en motion daterad 2019-08-19 med följande förslag:
- tiden för slåtter längs med våra vägkanter senareläggs så att de ännu mer än idag matchar de
datum som förr i tiden gällde för slåtterängar i våra trakter.
- att fler av kommunens grönytor får växa upp till blomsterängar för att utgöra hemvist för de
växter och djur som minskar i antal i vår miljö idag.
I motionen beskrivs vikten av att öka den biologiska mångfalden på kommunens gräsmarker
och längs med vägkanterna. De vägar som pekas ut i motionen där man föreslår en ändrad
tidpunkt för slåtter är E4-häradsvägen genom Byarum, Tofteryd och Hagshult. Eftersom detta
inte är vägar som sköts av kommunen har kommunen ingen rådighet att påverka skötseln och
detta förslag i motionen föreslås avslås. Däremot finns det kommunala vägar där en ändrad
tidpunkt för slåtter kan ses över för att gynna den biologiska mångfalden.
En del i motionen avser att fler gräsytor i kommunens får växa upp till blomsterängar för att
utgöra en hemvist för djur- och växtarter som minskar i antal. Denna del av motionen bör
bifallas då det finns åtgärder och mål i både miljöprogrammet och grönstrukturplanen som
stärker ett sådant arbete.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kommande
grönstrukturplanen samt att de vägar som motionen pekar på som platser för möjliga
blomsterängar/slåtterängar inte är kommunala vägen, i enlighet med tekniska nämndens
förslag.
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Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla ordförandes förslag och finner det bifallet.

Expedieras till
Tekniska nämnden
Gata- parkchef

Beslutsunderlag






Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09
Tekniska nämndens beslut 2019-10-29 §128
Remiss till tekniska nämnden för yttrande över motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 85
Motion - Biologisk mångfald på kommunens mark

Paragrafen är justerad
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§8

Budget till Slättens tillagningskök (KS 2019/236)
Beslut




Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela ytterligare 1,2 mnkr utöver
tidigare beslutat i kommunstyrelsen ärende (KS 2019/253) om 2,7 mnkr. Totalt
ombudgeteras 3,9 mnkr från ”id 9103 Till KS förfogande” till ”id9194 Slättens
förskola”.
Beslutet delges kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen betonar att totalsumman på 3,9 mkr inte får överskridas.

Sammanfattning
I Programbudget 2020 beslutades i kommunfullmäktige att avsätta en påspeng under
kommunstyrelsen i avvaktan på upphandling av hantverkstjänster (El, ventilation, bygg och
VA-rör). Den första delen rörande hanterverkstjänster beslutades i KS 2019/253 om 2,7 mnkr.
Övriga delar avropas från befintliga ramavtal. Totalt beräknas behovet av budget för dessa
delar, det vill säga storköksinventarier till 1,2 mnkr. Totalt innebär de två besluten en budget
om totalt 3,9 mnkr för tillagningskök. Dagens sammanträde tar således ställning till resterande
budgetbehov om 1,2 mnkr för storköksinventarier. Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås
ombudgetera 3,9 mnkr från ”id9103 Till KS Förfogande” till ”id9194 Slättens förskola.

Totalt har projektet ”id9194 Slättens förskola – 3 nya avdelningar inklusive tillagningskök”
efter ovan förslag en totalbudget om 14 645 + 3 900 = 18 545 tkr. På ”id9103 Till KS
förfogande” återstår 100 tkr budgetåret 2020 efter ovan omdisponering.
Upphandlingsansvarig Tamara Modric och fastighetschef Torbjörn Isaksson föredrar ärendet.
Ekonomichef Jörgen Hansson och teknisk chef Magnus Ljunggren deltar också i ärendet.
Parkeringsplats för anställda ingår inte i kostnaden.

Expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef
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Barn och utbildningsnämnden
Teknisk nämnd
Fastighetschef
Förvaltningschef Barn och utbildning
Förvaltningschef Teknisk förvaltning
Paragrafen är justerad
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§9

Investeringsbudget - begäran om nyttjande av investeringsmedel
ID9204 Trafiksäkerhetsförbättringar (KS 2019/236)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte anslå budgetmedel för åtgärderna.
Arbetsutskottets beslut
Till kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med tekniska nämndens underlag.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått bidrag (50 %) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder gällande passage
vid Hjortsjöskolan. Åtgärden bedöms som angelägen utifrån de oskyddade trafikanternas
säkerhet och passagen vid väg 846 utgör skolväg till skolan. I budget finns avsatt innan
investeringsstoppet 300 tkr årligen 2019-2022 det vill säga totalt 1 200 tkr för
mandatperioden. Utifrån rådande läge föreslås att 300 tkr kvarstår för 2019 och 200 tkr för
2020. Sammantaget 500 tkr för mandatperioden. För 2021 och 2022 föreslås ingen budget
utifrån rådande osäkerhet.
Bidrag från Trafikverket i budget på ID 9204 Trafiksäkerhetsförbättringar uppgår till 300 tkr.
I tekniska nämndens handlingar finns:
- Ansökan om statlig medfinansiering för passage på Jönköpingsvägen, Hjortsjöskolan,
Vaggeryd
- Ritning- passage Hjortsjöskolan, Vaggeryd
- Trafikverkets beslut 2019-10-15 om Statlig medfinansiering till gång- och cykelpassage vid
Hjortsjöskolan, Jönköpingsvägen
Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet. Investeringen avser passage på
Jönköpingsvägen vid Hjortsjöskolan.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD) och Ulf Abrahamsson (C ) föreslår
avslag till att anslå budgetmedel för åtgärderna.
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Kenth Williamsson (S) med instämmande av Kenneth Åberg (S) föreslår att tidigare avsatta
budgetmedel i programbudget 2020 som beslutades innan investeringsstoppet ska gälla,
innebärande 300 tkr årligen 2019-2022 dvs. totalt 1200 tkr för mandatperioden.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunledningskontorets förslag,
ordförandes m.fl. förslag och Kenth Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra
och finner att ordförandes m.fl. förslag antas.

Expedieras till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef teknisk förvaltning

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18, Investeringsbudget - begäran
om nyttjande av investeringsmedel ID9204 Trafiksäkerhetsförbättringar
Tekniska nämndens beslut 2019-12-03 §164
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§10

Investeringsbudget - begäran om nyttjande av investeringsmedel
ID 9276 Infrastrukturella åtgärder GC-väg (TN 2019/131) (KS
2019/236)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte anslå budgetmedel för åtgärderna.
Arbetsutskottets beslut
Till kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med tekniska nämndens underlag.

Sammanfattning
Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade
investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som
tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest
politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt
ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i
konkurrens och därefter beslutas ianspråktar ekonomiskt utrymme och därmed krymper det
framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Av det skälet föreslås i denna
tjänsteskrivelse en mellannivå som å ena sidan ställer höga krav på prioriteringar i
förvaltningen men ändå ger en signal och tydlighet till teknisk nämnd om förutsättningarna att
utföra arbeten under planperioden.
Kommunens lånetak prövas hos Kommuninvests styrelse och besked ges i februari 2020. Mot
bakgrund av kommunens svaga likviditet och osäkerhet kring förutsättningarna att låna
ytterligare måste varje krona vägas mycket noggrant.
Förslag till beslut avviker mot tekniska nämndens beslut (TN 2019/131).
Tekniska nämnden har fått bidrag för infrastrukturella åtgärder GC-väg med 100 tkr från
Trafikverket. I budget finns från Vaggeryds kommun avsatt 400 tkr 2019 och 2020 samt 200
tkr 2021 och 2022 totalt 1 200 tkr för mandatperioden. Förslaget innebär att budget för 2019
behålls ograverat medan budget för 2020 minskas till 300 tkr och budget för 2021 och 2022
utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-01-15
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Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet. Investeringen avser passage på
Jönköpingsvägen vid Hjortsjöskolan.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD) och Ulf Abrahamsson (C ) föreslår
avslag till att anslå budgetmedel för åtgärderna.
Kenth Williamsson (S) med instämmande av Kenneth Åberg (S) föreslår att tidigare avsatta
budgetmedel i programbudget 2020 som beslutades innan investeringsstoppet ska gälla,
innebärande 400 tkr 2019 och 2020 samt 200 tkr 2021 och 2022 totalt 1200 tkr för
mandatperioden.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunledningskontorets förslag,
ordförandes m.fl. förslag och Kenth Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra
och finner att ordförandes m.fl. förslag antas.

Expedieras till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, teknisk verksamhet

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18, Investeringsbudget - begäran
om nyttjande av investeringsmedel ID 9276 Infrastrukturella åtgärder GC-väg (TN
2019/131)
Tekniska nämndens beslut 2019-12-03 §164
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§11

Investeringsmedel – begäran om nyttjande av investeringsmedel, ID
9211 Diverse projekt, belysning GC-vägar (TN 2019/131) (KS
2019/236)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte anslå budgetmedel för åtgärderna.
Arbetsutskottets beslut
Till kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med tekniska nämndens underlag.

Sammanfattning
Under GC-vägar i investeringsbudgeten finns avsatt medel för diverse insatser i samband med
GC-vägar. En budget om 150 tkr är avsatt 2019-2020. För 2021-2022 finns 100 tkr respektive
50 tkr avsatta.
Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade
investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som
tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest
politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt
ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i
konkurrens och därefter beslutas ianspråktar ekonomiskt utrymme och därmed krymper det
framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Av det skälet föreslås i denna
tjänsteskrivelse en mellannivå som å ena sidan ställer höga krav på prioriteringar i
förvaltningen men ändå ger en signal och tydlighet till teknisk nämnd om förutsättningarna att
utföra arbeten under planperioden. Kommunens lånetak prövas hos Kommuninvests styrelse
och besked ges i februari 2020. Mot bakgrund av kommunens svaga likviditet och osäkerhet
kring förutsättningarna att låna ytterligare måste varje krona vägas mycket noggrant.
Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet. Investeringen avser passage på
Jönköpingsvägen vid Hjortsjöskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-01-15

22 (77)

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD) och Ulf Abrahamsson (C ) föreslår
avslag till att anslå budgetmedel för åtgärderna.
Kenth Williamsson (S) med instämmande av Kenneth Åberg (S) föreslår att tidigare avsatta
budgetmedel i programbudget 2020 som beslutades innan investeringsstoppet ska gälla,
innebärande 150 tkr 2019-2020, 100 tkr 2021 och 50 tkr 2022.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunledningskontorets förslag,
ordförandes m.fl. förslag och Kenth Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra
och finner att ordförandes m.fl. förslag antas.

Expedieras till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, teknisk förvaltning

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18, Investeringsbudget - begäran
om nyttjande av investeringsmedel, ID 9211 (TN 2019/131)
Tekniska nämndens beslut 2019-12-03 §164
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§12

Investeringsbudget – begäran om nyttjande av investeringsmedel,
ID9903 (TN 2019/024) (KS 2019/236)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att ID 9903 om 0,5 mnkr år 2019 och 0,5 mnkr år 2020 inte
berörs av investeringsstoppet utan kan genomföras inom ramen för den skattefinansierade
investeringsverksamheten.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet ska till kommunstyrelsen kompletteras med tekniska nämndens underlag.

Sammanfattning
Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade
investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som
tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest
politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt
ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i
konkurrens och därefter beslutas ianspråktar ekonomiskt utrymme och därmed krymper det
framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Projektet finansieras utöver de
kommunala medlen även av statliga bidrag (boverket). Den ekonomiska utgiftsnivån är i
sammanhanget ringa och statliga bidrag stödjer på ett bra sätt projektets finansiering.
Tjänsteskrivelsens förslag är i linje med Teknisk nämnd (TN 2019/024)

Yrkanden
Ulf Abrahamsson (C ) föreslår avslag på kommunledningskontorets förslag att ID 9903 om
0,5 mnkr år 2019 och 0,5 mnkr år 2020 inte berörs av investeringsstoppet utan kan
genomföras inom ramen för den skattefinansierade investeringsverksamheten.
Gert Jonsson (M ) Thomas Axelsson (KD) Kenth Williamsson (S ) och Kenneth Åberg (S )
förslår bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunledningskontorts förslag
antas.

Expedieras till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, teknisk förvaltning

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-17, Investeringsbudget - begäran
om nyttjande av investeringsmedel, ID9903 (TN 2019/024)
VB_ Expediering av tekniska nämndens beslut 2019-12-03 §165
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§13

Investeringsbudget - begäran om nyttjande av investeringsmedel ID
9908 (TN 2019/024) (KS 2019/236)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att 1 mnkr av tidigare 1,7 mnkr för 2020 får nyttjas för
beläggningsunderhåll ID 9908, resterande 0,7 mnkr från tidigare budget för 2020 tas bort från
budget 2020. För resterande år i investeringsplanen 2021 och 2022 sänks budget till 1,3 mnkr,
vilket innebär en sänkning med 0,6 respektive 0,8 mnkr för respektive år utifrån rådande
situation.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet ska till kommunstyrelsen kompletteras med tekniska nämndens underlag.

Sammanfattning
Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade
investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som
tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest
politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt
ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i
konkurrens och därefter beslutas ianspråktar ekonomiskt utrymme och därmed krymper det
framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Av det skälet föreslås i denna
tjänsteskrivelse en mellannivå som å ena sidan ställer höga krav på prioriteringar i
förvaltningen men ändå ger en signal och tydlighet till teknisk nämnd om förutsättningarna att
utföra arbeten under planperioden.
Kommunens lånetak prövas hos Kommuninvests styrelse och besked ges i februari 2020. Mot
bakgrund av kommunens svaga likviditet och osäkerhet kring förutsättningarna att låna
ytterligare måste varje krona vägas mycket noggrant.
Förslag till beslut avviker mot tekniska nämndens beslut (TN 2019/024) och de gator som
listas i nedan ärendebeskrivning påverkas i genomförandetakten.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD), Kenth Williamsson (S) och Kenneth
Åberg (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunledningskontorets förslag
antas.

Expedieras till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, teknisk förvaltning

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-17, Investeringsbudget - begäran
om nyttjande av investeringsmedel ID 9908 (TN 2019/024)
Tekniska nämndens beslut 2019-12-03 §166
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§14

Investeringsbudget – begäran om nyttjande av investeringsmedel,
ID 9230 (TN 2019/024) (KS 2019/236)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tidigare avsatta budgetmedel i programbudget 2020 avseende
2019 om 2 mnkr för ID 9230 Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd) undantas nuvarande
investeringsstoppet.

Sammanfattning
För en bättre trafikföring i korsningen Storgatan – Sturegatan i Skillingaryd har det avsatts
medel för byggnation av en cirkulationsplats. Kollektivtrafiken har uppmärksammat
kommunen på behovet av bättre trafikföring för att hålla tidtabellen för kommande
halvtimmestrafik mellan Värnamo och Jönköping.
Kommunal budget 2019 är 2 000 tkr varav 750 tkr kvarstår.

Expedieras till
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef teknisk förvaltning

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-17, Investeringsbudget - begäran
nyttjande av investeringsmedel ID 9230
Tekniska nämndens beslut 2019-12-03 §167
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§15

Investeringsverksamhet – begäran om att nyttja medel ID 9100
Övergripande datainvesteringar budgetåret 2020 (KS 2019/236)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 500 tkr av nuvarande budget om 1 000 tkr på ID
9100 Övergripande datainvesteringar maximalt får användas 2020 för övergripande
datainvesteringar. För perioden 2021 och 2022 finns avsatt 1 000 tkr för respektive år. Ny
prövning görs inom ramen för budgetprocessen våren 2020.

Sammanfattning
IT-chef har aviserat att kommunen behöver byta sin externa brandvägg under kvartal 1 år
2020. Den uppskattade utgiften är 250 tkr. Förslag till beslut om att få nyttja 500 tkr under
2020 bygger på att det kan uppstå situationer och att det därför behöver finnas ett visst
handlingsutrymme i kommunens investerings id för IT.
Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade
investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som
tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest
politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt
ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i
konkurrens och därefter beslutas ianspråktar ekonomiskt utrymme och därmed krymper det
framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Av det skälet föreslås i denna
tjänsteskrivelse en mellannivå som å ena sidan ställer höga krav på prioriteringar i
förvaltningen men ändå ger en signal och tydlighet till teknisk nämnd om förutsättningarna att
utföra arbeten under planperioden. Kommunens lånetak prövas hos Kommuninvests styrelse
och besked ges i februari 2020. Mot bakgrund av kommunens svaga likviditet och osäkerhet
kring förutsättningarna att låna ytterligare måste varje krona vägas mycket noggrant.

Expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef
IT-chef
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Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18, Investeringsverksamhet - ID
9100 Övergripande datainvesteringar
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§16

Slutredovisning VA – Vattenverk Vaggeryd med
järn/manganavskiljning – ID 9303 (KS 2014/277)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av
projektet VA - Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303.

Sammanfattning
På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har tekniska kontorets
getts i uppdrag att projektera och upphandla byggnation av ett nytt vattenverk med
manganavskiljning.
Sedan våren 2015 har utredningsarbete och projektering av det nya vattenverket pågått.
Våren 2017 blev i princip allt underlag inför upphandling av entreprenaden klart. Innan
tekniska kontoret påbörjade upphandlingen så beviljade kommunstyrelsen ianspråktagandet
av de budgeterade investeringsmedlen, tidplanen för upphandling av entreprenaden var innan
semesterperioden 2017 och byggskedet skulle inledas sedan under september månad.
Det uppstod medelsbrist vid tilldelningsskedet av vattenverket, vilket gjorde att tidsplanen
blev något försenad.
Driftsättning av vattenverket beräknades först kunna ske tidigast sommaren 2018. Utfall av
driftsättning blev februari 2019.
Tekniska kontoret har enligt ovan byggt om ett gammalt vattenverk till råvattentäkt, förlagt
nya råvattenledningar och byggt ett nytt Vattenverk.
Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef
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Beslutsunderlag



§168 TN Slutredovisning VA – Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning –
ID 9303
Bilagor Slutredovisning Vattenverk Vaggeryd (003)
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§17

Åtgärder inom tilläggsavtal PGF - Båramoterminalen (KS 2013/219)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner begärd åtgärd om hårdgjord yta med asfalt genom
utökning av arrendeområdet med PGF-terminal AB inom gällande avtal.

Sammanfattning
PGF har inkommit med en begäran att utöka arrendeområdet med hårdgjord yta för truck i
norr på ca 7500 kvm, enligt skiss. Arrendatorn avser att uppföra en byggnad om 300x30 meter
över spår i norr, eftersom efterfrågan om godshantering under tak har uppstått från flertalet
kunder. Begärd åtgärd bedöms inrymmas inom avsatta medel enligt upprättat avtal daterad
15/3 2016 och beslutad i Kommunstyrelsen 2016-03-03. Enligt avtalet regleras åtagande
mellan parterna, det vill säga PGF-terminal AB och Vaggeryds kommun. Arrende och
återbetalning av gjord investering följer gällande avtal.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
fatta beslut i ärendet.
Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet.

Expedieras till
PGF Peter
Samhällsutvecklare
Teknisk chef
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§18

Investeringsärende – återkoppling Belysning på elljusspåret vid
Grönelund Skillingaryd ID 9435 (KFN 2019/094) (KS 2019/236)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fullfölja upphandling av belysning på elljusspåret
vid Grönelund Skillingaryd ID 9435 (KFN 2019/094) inom ramen för investeringsbudgetens
anslagna medel om 900 tkr för 2020.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har avsatt 900 000 kr i investeringsbudget 2019 till ny belysning på
elljusspåret i Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-17 att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen av ny belysning med stöd av
upphandlingsenheten. Vid möte i kultur- och fritidsnämnden 2019-12-12 § 177 har kulturoch fritidsnämnden beslutat att fullfölja projektet och lämna begäran till kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta om att projektet får starta 2020 inom ramen för avsatta medel 900 tkr.

Expedieras till
Kultur och fritidsnämnden
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef Kultur och fritidsnämnden

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18, Investeringsärende återkoppling KFN Elljusspår Skillingaryd ID 9435
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-12, §177
Arbetsutskottets beslut 2019-12-04, § 200, Investeringsärende - ID 9435 Belysning
elljusspår Skillingaryd
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§19

Remiss - Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i
Jönköpings län (KS 2019/227)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget gällande
remissen av strategi för tillgänglighet i skyddade områden i Jönköpings län.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en strategi för tillgänglighet till skyddade
områden i Jönköpings län. Strategin har skickats på remiss till Vaggeryds kommun som har
möjlighet att lämna yttrande senast 20 januari 2020. Länsstyrelsen vill ha svar på ett antal
frågor om strategin. Kommunledningskontoret har sammanställt ett yttrande som tillsammans
med kultur- och fritidsnämndens yttrande utgör Vaggeryds kommuns remissvar.

Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet tar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget
gällande remissen av strategi för tillgänglighet i skyddade områden i Jönköpings län och
finner det bifallet.

Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslutsunderlag










Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-11
Bilaga 1 Svar på remiss – Strategi för tillgänglighet till skyddade områden
Kultur- och fritidsnämndens beslut §185 Remiss - Strategi för tillgänglighet till
skyddade områden i Jönköpings län(99571)
Yttrande kultur- och fritid(98704)
Missiv(11901314).docx
Remiss tillgänglighet(11905304).docx
Remiss Tillgänglighetsstrategi Sändlista 2019-10-24(11906724).pdf
Remiss Tillgänglighetsstrategi Bilaga 1 Reservatslista 2019-10-24(11906725).pdf
Riktlinjer tillgänglighet_Jönköping FASTSTÄLLD(11906739).pdf
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)
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§20

Kommunalt stöd 2020 – Skillingaryds- och Vaggeryds
Internationella Vänner (KS 2019/251)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta det kommunala stödet till Internationella Vänner på
120 000 kronor för 2020.

Sammanfattning
Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar ständigt med kommunen
för att bredda verksamheten för att möta behov där de uppstår. De arbetar i de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan olika aktörer.
Föreningen har haft kommunalt stöd under åren 2015-2019 och ansöker nu om samma belopp
för 2020.
Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse för Skillingaryds- och Vaggeryds
Internationella Vänner 2019.

Expedieras till
Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner
Kommunledningskontoret
Arbetsmarknadsenheten

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-27
Verksamhetsrapport 2019 - Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner
Verksamhetsanslag 2020 - Faktura
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)
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§21

Motion - Förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum (KS
2019/157)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
investeringsmedel saknas.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-06-30 angående förändring av
trafiksituationen i Vaggeryds centrum.
Tekniska nämnden anger att förslaget är bra, utifrån en fortsatt centrumutveckling för
Vaggeryds centrum, men att investeringsmedel saknas, varför de föreslår avslag på motionen.
För att möjliggöra en förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum föreslår
kommunledningskontoret bifall till motionen och att planeringen av arbetet tas med i framtida
planering av investeringsmedel.

Yrkanden
Thomas Axelsson (KD) föreslår att motionen avslås enligt tekniska nämndens motivering.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunledningskontorets förslag
och Thomas Axelssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att Thomas
Axelssons förslag antas.

Expedieras till
Motionären
Tekniska
Kansliet

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16
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Tekniska nämndens beslut 2019-10-29 §150
Remiss till tekniska nämnden för yttrande över motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 84
Motion - Förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)
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§22

Ändring av stadsplan för Östermoområdet, avseende upphävande
av tomtindelningar (KS 2019/207)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ändra
stadsplanen för Östermoområdet (06-VAK-94), i syfte att upphäva tomtindelningar för
fastigheter inom stadsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samrådshandlingen och beslutar att skicka ut den
på samråd.

Sammanfattning
Planbeskedsansökan har inkommit avseende upphävande av tomtindelning för fastigheten
Björken 6. Tomtindelningar gäller som planbestämmelser i detaljplan. För att möjliggöra
eventuell framtida fastighetsreglering för fastigheter inom berörd detaljplan, föreslår
förvaltningen att samtliga tomtindelningar inom detaljplanen upphävs.

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18
UTKAST Samrådshandling - Ändring av stadsplan för Östermoområdet mm,
avseende upphävande av tomtindelningar
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§23

Attestantlista för kommunstyrelsen 2020 (KS 2019/252)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner upprättad attestantlista för kommunstyrelsen avseende år 2020.

Sammanfattning
Samtliga nämnder skall årligen upprätta nya attestantlistor med beslutsattestanter gällande
kommande år. Beslutsattestant skall finnas för varje kostnadsställe som i Vaggeryds kommun
heter identitet. En fördel är att även granskare utses samtidigt. Beslutsattestanterna bär det
fulla ansvaret för inkomster och utgifter enligt riktlinjer upprättade av ekonomienheten.

Expedieras till
Ekonomienheten

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-19
Attestantlista 2020
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§24

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

Sammanfattning
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott:







Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 19:55, Kompletterande information i
anledning av höjd avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1
januari 2020
Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 19:61, AFAs styrelse har beslutat om
premier för år 2020
Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 19:64, Höjd tidigaste uttagsålder för
allmän pension och införande av riktålder m.m.
Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 19:65, Överenskommelse om ändrade
villkor för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv
Sveriges Kommuner och Regioner, meddelande 18/2019 från SKR:s styrelse om
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler
Svar på uppföljning av biogasöverenskommelsen 2019

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-07
Svar på uppföljning av biogasöverenskommelse 2019(99148) (0)_TMP
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§25

Ansökan om Aktivitetsbidrag – Götaström Classic Motor 2020 (KS
2020/016)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 25 tkr till evenemanget Götaström Classic Motor
2020. Medel tas från befintlig ram för kommunstyrelsens verksamheter.

Sammanfattning
Götaströms Fordonshistoriska klubb har ansökt om ett aktivitetsbidrag på 25 tkr i syfte att
arrangera en större träff som kan komma att bli ett återkommande nationellt evenemang som
arrangeras i kommunen. Evenemanget kommer att hållas på Vaggeryds travbana den 23 maj i
samarbete med tidningen Classic Motor. Klubben har cirka 550 medlemmar och tidningen
Classic Motor har en upplaga på 45 000.
Förutom stor publicitet förväntas evenemanget locka många besökare både från regionen och
övriga Sverige och kan ge positiva effekter med försäljning och övernattningar.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ett bidrag på
25 tkr.

Expedieras till
Götaströms Fordonshistoriska klubb, Christer Malmborg

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20120-01-10, Ansökan om
Aktivitetsbidrag – Götaström Classic Motor 2020
Ansökan om Aktivitetsbidrag Vaggeryds kommun
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§26

Information - Företagsetablering Sörgårdsområdet (KS 2020/004)
Beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning
Ordförande Gert Jonsson (M) redogör för ärendet. Mark som i kommunens översiktsplan
anges som omvandlingsområde för bostadsändamål ligger ute till försäljning. Ett företag har
hört av sig om intresse av att köpa fastigheten som inte ägs av kommunen. Kommunen har i
dagsläget ingen plan för att genomföra intentionen om boendeutveckling enligt
översiktsplanen och avser därför inte att förvärva fastigheten och kommer att ge detta besked.
Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§27

Information LogPoint (Stående lägesrapport) (KS 2017/213)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att information om LogPoint ska vara en stående punkt på
dagordningen tillsvidare.

Sammanfattning
Thomas Axelsson (KD) önskar lägesrapport gällande LogPoint.
Kenneth Åberg (S) föreslår att information om LogPoint ska vara en stående punkt tillsvidare.
Ordförande informerar om statusläget.
Fråga ställs till tekniska nämnden om belysningen kan släckas tills vägen är öppnad.
Paragrafen är justerad
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§28

Mål och uppdrag - förslag från femklövern (KS 2020/019)
Beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen.

Sammanfattning
Ordförande Gert Jonsson redogör för uppdrag som ges till kommunledningskontoret:
Målet är att budgetberedningen har tre kvalitetssäkrade underlag för att ta ställning till ett
belopp(ram) för investering av ny Sörgårdsskola och ett belopp(ram) för drift (kapialtjänst,
städ, uppvärmning etc.) till budgetberedningen den 27 februari.
Tre olika underlag tas fram.
Ger kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram tre kostnadsramar.
Ramarna ska täcka alla inre såsom yttre miljöer. Om inventarier ingår ska detta framgå av
underlaget. Finns det extraordinarie kostnader som inte täcks av ramen, ska detta redovisas.
Som underlag för kostnadsberäkningen ska barn- och utbildningsnämndens nuvarande
underlag och ritningar användas som utgångspunkt för uppdraget.
Alt 1.
Underlag till budgetberedningen Externt byggande och drift. (hyreskostnad)
Alt 2.
Underlag till budgetberedningen som innebär Externt projektgenomförande och
nybyggnation. Vi äger och driftar fastigheten efter projektets genomförande.
Alt 3.
Teknisk nämnd ger budgetberedningen underlag för nybyggnad och drift.
Paragrafen är justerad
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§29

Övrigt (KS 2020/009)
Sammanfattning
Elbelysningen vid infarterna
Belysning från Vaggeryds norra infart vore önskvärt. Ärendet är en fråga som behöver
hanteras i dialog med Trafikverket.
Arbetsutskottet överlämnar frågan till tekniska nämnden för hantering.
Marknadsföringsidé
Kenneth Åberg (S) tar upp följande fråga:
1320 nämns Vaggeryd för första gången i Nydala klosters pergamentsbrev. Kan vi använda
700-året på något sätt i marknadsföringen? Kanske kan museiföreningen ge mer input.
Kommunledningskontoret tar med sig frågan.
Miliseum
Kenth Williamsson (S) lyfter följande fråga:
Verksamheten borde kunna lyftas fram på ett tydligare sätt i samverkan med regionen.
Kommunledningskontoret tar med sig frågan, till att börja med för diskussionen tillsammans
med presidiernas gemensamma möte.
Idrottsplatsutredningen
Kenth Williamsson (S) ställer frågan om status för ärendet.
Den fortsatta hanteringen diskuteras.
Paragrafen är justerad
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Bilaga till KSAU 2020-01-15, § 4
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Strategiskt utvecklingsprogram

KSAU 2019-08-28
KSAU 2019-10-16
KSAU 2019-12-04
KS 2020-01-08
KSAU 2020-01-15
Remiss till styrelser och nämnder: Förtydligande av
övergripande mål och målkriterier
inför KSAU 2020-02-19
Material sammanställt av camilla.wallinkupferberg@vaggeryd.se
Version 2019-01-16
2

Strategiskt utvecklingsprogramKvar att hantera inför beslut
KSAU 15 januari förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
godkänna förtydligandet av fullmäktiges fyra
övergripande mål för mandatperioden,
kopplingen till Agenda2030 och FN
barnkonvention samt förslag till målkriterier.
 Programmets namn ändras till Strategiskt
utvecklings och hållbarhetsprogram.
 Arbetsutskottet ger i uppdrag till
kommunledningskontoret att presentera en
nulägesbild och ett förslag till definition av
måluppfyllelse enligt dagens diskussion samt att
färdigställa programmet enligt föreslagen
tidsplan.
 Arbetsutskottet ger i uppdrag att skicka
förtydligandet av målen och förslag till
målkriterier på remiss till styrelser och nämnder
inför kommande sammanträde den 19 februari

vaggeryd.se
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Följande hanteras vidare på sammanträden under våren enligt följande:
Arbetsutskottet 19 februari, KS 4 mars, KF 30 mars (eller april)
- Definition av när målet är uppnått på kort och lång sikt.
En nulägesbild presenteras av valda målkriterier samt förslag till accepterad
gräns/delmål –
- Förslag till beslut gällande:
Att integrationsmål blir kommunövergripande
Utkast av program
Bilaga politisk strategi
Arbetsutskottet 18 mars/15 april
- Färdigställande av definition av måluppfyllelse och delmål
- Belysning av målkonflikter (ex. exploatering-jordbruksmark, definition av
måluppfyllelse – energi, luft mm) samt kopplingen mellan styrdokument
- Kopplingen till uppföljning av interna mål
- Förslag till beslut av definition av måluppfyllelse och delmål 2019 (till
årsredovisning 2019), 2020, 2021, 2022

3

Tidigare beslut
KF 2018-04-23 §056
Motion – Hållbarhetsprogram för Vaggeryds
kommun (KS 2017/077)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner planen för
framtagandet av ett hållbarhetsprogram för
Vaggeryds kommun, vilket innebär att
kommunstyrelsens mål 2018 förtydligas med ett
uppdrag för 2019.
2. Motionen anses därmed bifallen.

vaggeryd.se
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KS 2019-05-08 §100
Mål för ny mandatperiod (KS 2019/017)
Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
förslag till nya mål för mandatperioden (Bilaga).
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunledningskontoret att påbörja
framtagandet av ett strategiskt utvecklingsprogram som ska förtydliga målens innebörd.
 Kommunledningskontoret får i uppdrag att bistå
samtliga nämnder i arbetet med implementering
av fullmäktiges nya mål.
4

Namn och syfte

50 (77)

Namnförslag:
 Strategiskt utvecklings- och hållbarhetsprogram för Vaggeryds
kommun
Syfte:
 Programmets syfte är att förtydliga kommunfullmäktiges
övergripande mål och säkerställa att det finns ett
hållbarhetsperspektiv i kommunens strävan efter att växa och
utvecklas och uppfylla visionen för kommunen som plats.
vaggeryd.se

5

Beslut kommunfullmäktige 2019-05-27
51 (77)

Vision 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen
genom fyra mål:
Vaggeryds kommun ska vara en plats…
• med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
• med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
• med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
• som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka
Varje mål förtydligas i ett strategiskt utvecklingsprogram. Förtydligandet samt delmålen och mätning av måluppfyllelse baseras på de
kommunala planer och program som främst kopplas till målet.
Varje mål har även en koppling till Agenda2030 som beskrivs i det strategiska utvecklingsprogrammet. Det finns även en politiska vilja
kring politisk prioritering av verktyg för att nå målen beskriven i programmet.
De interna finansiella målen, de personalpolitiska målen och de interna målen för det egna miljöarbetet rapporteras och följs upp i
samband med redovisning av budget.

vaggeryd.se

29

Vaggeryds kommun skall vara en
plats….

…med hållbar
samhällsutveckling och
tillväxt i hela kommunen

…med en hög
sysselsättning, ett varierat
näringsliv och en utbildning
med god kvalitet

vaggeryd.se
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…med en hög kunskapsnivå,
en aktiv fritid och ett rikt kulturliv
– för en god hälsa

…som är attraktiv, trygg och
tillgänglig
- där alla känner delaktighet
och kan påverka

30

Koppling Agenda2030
53 (77)
KF mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

 Av de 17 Globala målen är
 Mål 11, Hållbara städer och samhällen,
en samlande bild av kopplingen mellan
Agenda2030 och det första
övergripande målet för kommunen.
 Fördjupade delar finns i de Globala
målen 6 (Vatten), 7 (Energi), delar av
mål 2 (ingen hunger) och delar av mål
9 (Industri, innovationer, infrastruktur),
12 (konsumtion och produktion),
13 (Klimatförändringar), 14 (Hav) samt
15 (ekosystem och biologisk
mångfald).
vaggeryd.se

Av de 4 grundprinciperna i
FN barnkonvention är det främst
 Art. 3 Barnets bästa
som kopplas till lokalt mål 1
Vilket betyder att man ska tänka på
barnets bästa när man bestämmer saker
kopplat till samhällsutvecklingen

31

Förtydligande av mål samt kriterier för måluppfyllelse
Ska på remiss till styrelser och nämnder
54 (77)

KF mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen


Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på
ett sätt som säkerställer att kommande generationer
har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande
atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi,
god infrastruktur, mat och social välfärd.



Den byggda miljön har stor betydelse för människors
hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta
innebär att vi behöver ha en god och inkluderande
bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika
former av extraordinära händelser.



Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del
av samhällsutvecklingen.

vaggeryd.se







En god måluppfyllelse för Vaggeryds kommuns
första mål som handlar om hållbar
samhällsutveckling innebär goda resultat för
luftföroreningar och växthusgasutsläpp, vatten,
ekosystem, energiförbrukning och produktion
samt tillgång till mat, infrastruktur och social
välfärd.
Det innebär också en befolkningstillväxt i
samtliga delområden, och över tid att bostäder
och infrastruktur utvecklas i samtliga
delområden med tillgång till omsorg, skola och
service.
Det krävs också en positiv utveckling av hur
bostadsmarknaden, infrastrukturen och
klimatarbetet upplevs av de som bor, lever och
verkar i Vaggeryds kommun, samt en upplevd
god beredskap för extraordinära händelser.
34

Förtydligande av mål, kriterier och mätning av måluppfyllelse

55 (77)
KF mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Förtydligande (remiss)
Målkriterier (remiss)
 Vaggeryds kommun som plats
 En god måluppfyllelse för Vaggeryds
behöver utvecklas på ett sätt som
kommuns första mål som handlar om
säkerställer att kommande
hållbar samhällsutveckling innebär
generationer har tillgång till god
goda resultat för luftföroreningar och
luft- och vattenkvalitet, fungerande
växthusgasutsläpp, vatten, ekosystem,
atmosfär, livskraftiga ekosystem,
energiförbrukning och produktion samt
klimatsmart energi, god
tillgång till mat, infrastruktur och social
infrastruktur, mat och social
välfärd.
välfärd.
 Det innebär också en
befolkningstillväxt i samtliga
 Den byggda miljön har stor
delområden, och över tid att bostäder
betydelse för människors hälsa,
och infrastruktur utvecklas i samtliga
trygghet och sociala sammanhang.
delområden med tillgång till omsorg,
Detta innebär att vi behöver ha en
skola och service.
god och inkluderande
 Det krävs också en positiv utveckling
bostadsförsörjning och ha
av hur bostadsmarknaden,
beredskap inför olika former av
infrastrukturen och klimatarbetet
extraordinära händelser.
upplevs av de som bor, lever och
verkar i Vaggeryds kommun, samt en
 Samtliga delområden i vår
upplevd god beredskap för
kommun ska vara en del av
extraordinära händelser.
samhällsutvecklingen.
vaggeryd.se

Hur mäta målkriterier – vissa årligen, andra
mandatperiod
(Remiss kommer efter KSAU 19 feb/18 mars)
Miljö

Luftföreningar och växthusgasutsläpp

Vattenkvalitet

Ekosystem

Energiproduktion och användning
Hållbar tillväxt i hela kommunen

Befolkningstillväxt per delområde

Bostadsutveckling delområden

Utveckling av omsorg, skola och service

Utnyttjandegrad infrastruktur/ kommunikationer

Trångboddhet (obs barnperspektiv)

Självförsörjningsgrad livsmedelsproduktion
Krisberedskap

Förberedda och kommunicerade trygghetspunkter

Krisledningsorganisation övas enligt plan
Upplevd måluppfyllelse

Upplevd bostadsmarknad

Upplevd infrastruktur/kommunikationer

Upplevt miljöarbete

Upplevd beredskap
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Koppling Agenda2030
56 (77)
KF mål 2 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med
god kvalitet

 Av de 17 Globala målen är det främst
 Mål 1 (Ingen fattigdom), mål 4 (God
utbildning för alla), mål 8 (Arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt) samt delar av
mål 9 (Hållbar industri och
innovation),) som kopplas till
Vaggeryds mål 2 (Utbildning, arbete
och näringsliv).

vaggeryd.se

Av de 4 grundprinciperna i
FN barnkonvention är det främst
 Art. 2 Icke-diskriminering
som kopplas till lokalt mål 2
samt
 Art. 28 Utbildning, rätt till
 Art. 29 Utbildning, syfte
 Art. 32 Skydd mot ekonomiskt
utnyttjande
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Förtydligande av mål samt kriterier för måluppfyllelse
Ska på remiss till styrelser och nämnder
57 (77)

KF mål 2 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med
god kvalitet


Ett gott företagsklimat, en varierad
arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet
leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i
vår kommun och inga invånare i utanförskap
eller fattigdom.





Detta innebär en hög grad av egenförsörjning
och en positiv utveckling av antal och typ av
arbetstillfällen samt en bra
kompetensförsörjning.





Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig,
arbeta och driva företag för de som bor, lever
och verkar i Vaggeryds kommun.
vaggeryd.se



En god måluppfyllelse för det andra lokalt
övergripande målet, som handlar om näringsliv,
arbete och utbildning, innebär att
företagsklimatet utvecklas, att antal
arbetstillfällen utvecklas totalt samt inom olika
branscher, och att nyföretagandet ökar.
Det innebär också att andelen invånare som är
självförsörjande inte får minska, samt att
utnyttjandegraden av arbetskraften är hög.
Vidare krävs en positiv bild av möjligheterna att
utbilda sig, arbeta och driva företag för de som
bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.
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Förtydligande av mål, kriterier samt mätning av för måluppfyllelse
58 (77)
KF mål 2 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med
god kvalitet
Hur mäta måluppfyllelse – vissa årligen och andra

Förtydligande (remiss)
 Ett gott företagsklimat, en varierad
arbetsmarknad och ett lärande med hög
kvalitet leder till ökat företagande, fler
arbetstillfällen i vår kommun och inga
invånare i utanförskap eller fattigdom.




mandatperiod (Kommer på remiss efter KSAU 19 feb/

Målkriterier (remiss)
18 mars)
 En god måluppfyllelse för det andra
lokalt övergripande målet, som handlar Näringsliv och arbetsmarknad
om näringsliv, arbete och utbildning,

Arbetstillfällen
innebär att företagsklimatet utvecklas, att 
Nya företag (produktion och tjänster/service)
antal arbetstillfällen utvecklas totalt samt 
Utnyttjandegrad av arbetskraft
inom olika branscher, och att
Lärande och utbildning
nyföretagandet ökar.
Detta innebär en hög grad av

Andel med gymnasiebehörighet

Det
innebär
också
att
andelen
invånare
egenförsörjning och en positiv utveckling

Andel godkända i SFI
som är självförsörjande inte får minska, 
av antal och typ av arbetstillfällen samt en
Andel godkända vid gymnasieavslut
samt att utnyttjandegraden av
bra kompetensförsörjning.

(Karta med måluppfyllelse delområden skolor)
arbetskraften är hög.
Försörjning

Andel egenförsörjning
Det ska finnas goda möjligheter att utbilda  Vidare krävs en positiv bild av
möjligheterna
att
utbilda
sig,
arbeta
och

Andel i ekonomisk utsatthet (obs barnperspektiv)
sig, arbeta och driva företag för de som
driva
företag
för
de
som
bor,
lever
och
Upplevd måluppfyllelse
bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.
verkar i Vaggeryds kommun.

Företagsklimat Insikt/myndighetsservice




vaggeryd.se

Företagsklimat Svenskt näringsliv
Upplevd arbetsmarknad
Upplevd utbildning
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Koppling till Agenda2030

KF mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
59 (77)
kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god
hälsa
Av de 17 Globala målen ur Agenda2030
är det främst
 Mål 3 (God hälsa och välbefinnande)
samt
delar av mål 5 (Jämställdhet) och mål
10 (Minskad ojämlikhet) som främst
kopplas till Vaggeryds kommuns
övergripande mål 3 kring kunskap,
hälsa, kultur och fritidsliv.

vaggeryd.se

Av de 4 grundprinciperna i
FN barnkonvention är det främst
 Art. 6 Rätt till liv och utveckling som
kopplas till lokalt mål 3
Samt bl.a.
Art. 4 Genomförande av rättigheterna
Art. 5 Föräldrarnas ledning
Art. 9 Åtskiljande från föräldrar
Art. 10 Familjeåterföreningar
Art. 11 Olovligt bortförande
Art. 18 Uppfostran och utveckling
Art. 19 Skydd mot övergrepp
Art. 20 Alternativ omvårdnad
Art. 21 Adoption
Art. 22 Flyktingbarn
Art. 23 Barn med funktionsnedsättning
Art. 24 Hälsa- och sjukvård
Art. 25 Översyn avseende omhändertagna
barn

Art. 26 Social trygghet
Art. 27 Levnadsstandard
Art. 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn
Art. 31 Vila och fritid
Art. 33 Skydd mot narkotika
Art. 34 Skydd mot sexuellt utnyttjande
Art. 35 Förhindrande av handel med barn
Art. 36 Skydd mot annat utnyttjande
Art. 37 Skydd mot tortyr och dödsstraff
Art. 39 Rehabilitering
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Förtydligande av mål samt kriterier för måluppfyllelse
Ska på remiss till styrelser och nämnder
60 (77)

KF mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god
hälsa






En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat
utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för
alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra
invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs
goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik
och förebyggande hälso- och sjukvård.
Även möjligheter till bra boende och närmiljö, arbete
och sysselsättning, samt delaktighet och inflytande är
viktiga – därför påverkar även de andra övergripande
målen hur väl vi uppfyller vårt mål kring god hälsa.








En god måluppfyllelse för det lokala övergripande mål
3 som handlar om folkhälsan, innebär att andelen
invånare med lägst gymnasieutbildning ökar på sikt,
liksom att medellivslängd och levnadsvillkor utvecklas
positivt. Det innebär också att ohälsotalet minskar.
Det innebär också att utvecklingen av kultur och
fritidsutbud på sikt motsvarar den utveckling som sker
i olika delområden i kommunen.
Det krävs också att upplevelsen av kultur- och
fritidsaktiviteter ska utvecklas positivt.
Det krävs också på sikt att hälsan blir mer jämlik och
att den psykiska hälsan hos unga har stärkts.

Det ska vara ett brett utbud av kultur och
fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i
Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska
vara god.
vaggeryd.se
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Förtydligande av mål, kriterier samt mätning av för måluppfyllelse

KF mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
61 (77)
kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god
hälsa
Förtydligande (remiss)
 En hög kunskaps och bildningsnivå
samt ett varierat utbud och platser för
kultur- och fritidsaktiviteter för alla är en
förutsättning för en jämlik hälsa hos
våra invånare. För att en jämlik hälsa
ska uppnås behövs goda levnadsvillkor
och levnadsvanor och en jämlik och
förebyggande hälso- och sjukvård.


Även möjligheter till bra boende och
närmiljö, arbete och sysselsättning,
samt delaktighet och inflytande är
viktiga – därför påverkar även de andra
övergripande målen hur väl vi uppfyller
vårt mål kring god hälsa.



Det ska vara ett brett utbud av kulturoch fritidsaktiviteter för de som bor,
lever och verkar i Vaggeryds kommun, i
alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.
vaggeryd.se

Målkriterier (remis)
 En god måluppfyllelse för det lokala
övergripande mål 3 som handlar om
folkhälsan, innebär att andelen invånare
med lägst gymnasieutbildning ökar på
sikt, liksom att medellivslängd och
levnadsvillkor utvecklas positivt. Det
innebär också att ohälsotalet minskar.
 Det innebär också att utvecklingen av
kultur och fritidsutbud på sikt motsvarar
den utveckling som sker i olika
delområden i kommunen.
 Det krävs också att upplevelsen av
kultur- och fritidsaktiviteter ska utvecklas
positivt.
 Det krävs också på sikt att hälsan blir
mer jämlik och att den psykiska hälsan
hos unga har stärkts.

Hur mäta måluppfyllelse årligen och över
mandatperiod (kommer på remiss efter KSAU 19 feb/
18 mars)
Utbildningsnivå och medellivslängd

Minst gymnasieutbildning kvinnor/män

Medellivslängd kvinnor/män
Folkhälsa

Ohälsotal

Levnadsvillkor (socioekonomisk karta)

Bra hälsa/sjukvård (ÖJ)

Skillnader typ av sjukdomar/medicin

Andel narkotika i avloppsvatten

Psykisk hälsa unga

Elevers hälsa och levnadsvanor
(obs barnperspektiv)
Kultur/fritid och friluftsliv

Karta delområden – antal barn och utbud för barn

Karta delområden unga – antal unga och utbud för
unga
(obs barn o unga perspektiv)
Upplevd kvalitet

Kulturutbud (SCB)

Fritidsutbud (SCB)
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Motionsanläggningar (SCB)

Koppling till Agenda2030

KF mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv,
62 (77)
trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan
påverka
Av de 17 Globala målen ur Agenda2030
är det
 Mål 16 (Fredliga och inkluderande
samhällen), mål 17 (Genomförande
och partnerskap) samt delar av mål 5
(jämställdhet) och mål 10 (Minskad
ojämlikhet) som stödjer Vaggeryds
kommuns övergripande mål 4 kring
attraktivitet, trygghet och delaktighet.

vaggeryd.se

Av de 4 grundprinciperna i
FN barnkonvention är det främst
 Art. 12 Åsiktsfrihet och rätten till att
bli hörd
som kopplas till lokalt mål 4
Samt bl.a.
Art. 1 Definition av "barn"
Art. 7 Rätt till namn och nationalitet
Art. 8 Rätt att behålla identitet
Art. 13 Yttrande- och informationsfrihet
Art. 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet
Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet
Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv
Art. 17 Massmediers roll
Art. 38 Skydd mot väpnade konflikter
Art. 40 Straffprocess och kriminalvård
Art. 41 Förhållande till mer långtgående bestämmelser
66

Förtydligande av mål samt kriterier för måluppfyllelse
Ska på remiss till styrelser och nämnder
63 (77)

KF mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv,
trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan
påverka







Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en
förutsättning för att människor ska kunna vara en del
av samhället. Delaktighet och medskapande gör
platsen inkluderande och attraktiv för alla.
Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt
etnisk och kulturell bakgrund.
Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla
Vaggeryds kommun
Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor,
lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i
alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över
sin hemkommun samt känna delaktighet i
kommunens utveckling.

vaggeryd.se







En god måluppfyllelse för det fjärde lokala
övergripande målet som handlar om demokrati,
trygghet och tillgänglighet, innebär att valdeltagandet
ska vara högt i alla delområden och att den politiska
representationen i fullmäktige ska motsvara den
demografiska invånarstrukturen.
Det innebär också en positiv utveckling av andel
invånare och verksamma som upplever platsen som
attraktiv, att kommunen är en plats att
rekommendera.
Det krävs också en positiv utveckling av andel
invånare och verksamma som upplever att de har
möjlighet att påverka.
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Förtydligande av mål, kriterier och mätning av måluppfyllelse

KF mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv,
64 (77)
trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan
påverka
Förtydligande (remiss)
 Öppenhet och tolerans skapar trygghet och
är en förutsättning för att människor ska
kunna vara en del av samhället. Delaktighet
och medskapande gör platsen inkluderande
och attraktiv för alla.
 Vaggeryds kommun präglas av lika
rättigheter, möjligheter och skyldigheter
oavsett kön, ålder samt etnisk och kulturell
bakgrund.
 Alla invånare är en resurs och en del i att
utveckla Vaggeryds kommun
 Platsen ska vara attraktiv och trygg för de
som bor, lever och verkar i Vaggeryds
kommun och invånare i alla åldrar ska kunna
vara stolta ambassadörer över sin
hemkommun samt känna delaktighet i
kommunens utveckling.

vaggeryd.se

Målkriterier (remiss)
 En god måluppfyllelse för det fjärde
lokala övergripande målet som handlar
om demokrati, trygghet och
tillgänglighet, innebär att valdeltagandet
ska vara högt i alla delområden och att
den politiska representationen i
fullmäktige ska motsvara den
demografiska invånarstrukturen.
 Det innebär också en positiv utveckling
av andel invånare och verksamma som
upplever platsen som attraktiv, att
kommunen är en plats att
rekommendera.
 Det krävs också en positiv utveckling av
andel invånare och verksamma som
upplever att de har möjlighet att
påverka.

Hur mäta måluppfyllelse, vissa årligen och andra
över mandatperiod (Kommer på remiss efter
KSAU 19 feb/ 18 mars)
Demokrati och trygghet

Valdeltagande (2022)

Politisk representation

Anmälda brott (typ av brott?)
Alla invånare en resurs

Diversifierade bostadsområden

Högt valdeltagande i alla distrikt
Upplevd attraktivitet

Invånare upplever kommunen attraktiv

Invånare rekommenderar kommunen

Elever helhetssyn (barnperspektiv)

Elever rekommendera sin skola
(barnperspektiv)
Upplevd trygghet och delaktighet

Invånare upplever trygghet

Invånare upplever inflytande

Elever upplever trygghet

Elever upplever inflytande
(barnperspektivet)
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65 (77)

78

Bilaga till KSAU 2020-01-15, § 5
66 (77)

Kommunstyrelsens mål 2020-2022- delmål
KSAU 2020-01-15

Material sammanställt av camilla.wallinkupferberg@vaggeryd.se
Version 2019-01-16
78

Beslut

67 (77)

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
förslag till delmål av kommunstyrelsens mål 2020-2022
efter ändringar enligt diskussion.
 Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att
i samråd med presidiet ta fram ett förslag till uppföljning
och önskade värden för måluppfyllelse till kommande
kommunstyrelsesammanträde.

vaggeryd.se
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Kommunstyrelsens mål - delmål









68 (77)

Visionen för Vaggeryds kommun förlängdes i februari 2019 och nya fullmäktigemål för mandatperioden beslutades i
maj 2019. Metod för kommunövergripande mätning och uppföljning av målen hanteras av kommunstyrelsen på
sammanträdet den 8 januari i samband med det strategiska utvecklingsprogram som ska förtydliga målen och
säkerställa hållbarhetsperspektivet.
Alla nämnder skall bidra till alla fyra kommunövergripande mål. Nämndmålen står med i Programbudget 2020 och
har arbetats fram att gälla för hela mandatperioden i syfte att ge verksamheterna en möjlighet att arbeta mot målen
på ett bra sätt.
Nämndernas delmål och metod för uppföljning samt nämndernas bidrag till de interna finansiella målen, målen för
personalpolitiken och det egna miljöarbetet ska arbetas fram i början av 2020. Kommunstyrelsen beslutade i
november 2019 om egna mål för 2020 med inriktningen att de ska gälla hela mandatperioden.
Konkreta delmål behöver tas fram i syfte att tydliggöra vad som förväntas uppnås för att målet ska kunna följas upp.
Delmålen följs upp vid varje delårs och årsredovisning och ses över varje år inför ett nytt budgetår.
Delmålen för kommunstyrelsens mål hanteras på sammanträdet den 15 januari och nästa steg är för
kommunledningskontoret att i samråd med presidiet färdigställa förslag till delmål och uppföljning inför kommande
kommunstyrelsesammanträde.

vaggeryd.se
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69 (77)
KF mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar
samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Förtydligande kommunfullmäktiges mål 1
(inför remiss styrelser o nämnder)
 Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett
sätt som säkerställer att kommande generationer har
tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande
atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi,
god infrastruktur, mat och social välfärd.


Den byggda miljön har stor betydelse för människors
hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta
innebär att vi behöver ha en god och inkluderande
bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former
av extraordinära händelser.



Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av
samhällsutvecklingen.
vaggeryd.se

Kommunstyrelsens ansvar enligt
reglemente
 Markplanering, detaljplanering och
strategiska fastighetsfrågor,
koncernperspektiv, infrastrukturfrågor,
beredskapsfrågor, marknadsföring och
kommunikation.
Kommunstyrelsens mål 2020-2022
 1. Tillsammans med de som bor lever och
verkar i kommunen skapa en hållbar
samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela
kommunen
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KS delmål förslag KSAU 15 januari

Kommunfullmäktiges mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats70med
(77)
hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar
samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
Förslag till delmål för KS att mäta och följa upp


Delmål hållbar fysisk planering

Beslutade och kommunicerade detaljplaner som motsvarar 2/3 av behovet kring bostäder samt offentlig och privat verksamhet. Behovet definieras även i
geografisk spridning samt ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Utvärdering ska ske med hänsyn till resultat och effekt i form av ex.
lediga tomter men även ur koncernperspektiv.


Delmål strategiska markförvärv

Beredskap skapad inför strategiska markförvärv när möjlighet uppstår


Delmål implementering av hållbarhetsarbetet

Att alla som bor, lever och verkar i kommunen känner till och bär hållbarhetsarbetet med Agenda2030 och barnperspektivet.


Delmål rådighet i anslutning till skjutfältet

Utanför skjutfältets gränser ska rådigheten öka med syftet att möjliggöra för fler bostäder att byggas och en levande landsbygd utvecklas. Strategi –
fortsatta dialoger.


Delmål koncernperspektiv

Utveckla och ta vara på koncernens styrka och möjligheter för en hållbar stadsplanering.


Delmål utvecklad kollektivtrafik
vaggeryd.se
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(77)
KF mål 2 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en 71hög
sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god
kvalitet

Förtydligande kommunfullmäktiges mål 2
(inför remiss styrelser o nämnder)
 Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad
och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat
företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och
inga invånare i utanförskap eller fattigdom.


Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och
en positiv utveckling av antal och typ av
arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning.



Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig,
arbeta och driva företag för de som bor, lever och
verkar i Vaggeryds kommun.
vaggeryd.se

Kommunstyrelsens ansvar enligt
reglemente
 Näringslivsarbetet, arbetsmarknadsinsatser,
marknadsföring och kommunikation,
samordningen.
Kommunstyrelsens mål 2020-2022
 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler
företag att kunna etablera sig, ett diversifierat
näringsliv och en god kompetensnivå
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KS delmål förslag KSAU 15 januari

Kommunfullmäktiges mål 2: Vaggeryds kommun ska vara en plats72med
(77)
en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god
kvalitet
Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig,
ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå
Förslag till delmål för KS att mäta och följa upp


Delmål nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete

Ha igång/ på plats / fungerande näringslivssamarbete som ger effekt


Delmål näringslivsstrategiskt arbete

Uppfylla näringslivsstrategiska mål


Delmål fler företag samt fler företag som växer



Delmål sysselsättning och egen försörjning



Delmål kompetensförsörjning till arbetsmarknaden



Delmål Agenda2030 kopplat till näringsliv, arbete o försörjning
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KF mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög
73 (77)
kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god
hälsa
Förtydligande kommunfullmäktiges mål 3
(inför remiss styrelser o nämnder)
 En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och
platser för kultur- och fritidsaktiviteter för alla är en
förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en
jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och
levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och
sjukvård.
 Även möjligheter till bra boende och närmiljö, arbete och
sysselsättning, samt delaktighet och inflytande är viktiga –
därför påverkar även de andra övergripande målen hur väl vi
uppfyller vårt mål kring god hälsa.
 Det ska vara ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för
de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar,
och folkhälsan ska vara god.
vaggeryd.se

Kommunstyrelsens ansvar enligt
reglemente
 Folkhälsofrågor, strategiska
utvecklingsfrågor,
samordningsansvar.
Kommunstyrelsens mål 2020-2022
 3. Tillsammans med civilsamhället
skapa ökade förutsättningar för en
god hälsa, genom utbildning och
fritids-och kulturaktiviteter
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KS delmål förslag KSAU 15 januari
(77)
Kommunfullmäktiges mål 3: Vaggeryds kommun ska vara en plats74med
en
hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar
för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter
Förslag till delmål för KS att mäta och följa upp


Delmål folkhälsostrategi

År 1 ta fram en folkhälsostrategi som strävar efter en jämlik hälsa enligt Agenda2030
och nationella samt regionala mål


Delmål enligt folkhälsostrategin

År 2-3 uppnå effekter och mål enligt strategin,
ex Hälsocenter - Möjliggöra utvecklingen av ett hälsocenter i kommunen tillsammans med regionen

vaggeryd.se
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75 (77)
KF mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg
och
tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Förtydligande kommunfullmäktiges mål 4
(inför remiss styrelser o nämnder)
 Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en
förutsättning för att människor ska kunna vara en del av
samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen
inkluderande och attraktiv för alla.
 Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt
etnisk och kulturell bakgrund.
 Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla
Vaggeryds kommun
 Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever
och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar
ska kunna vara stolta ambassadörer över sin
hemkommun samt känna delaktighet i kommunens
utveckling.
vaggeryd.se

Kommunstyrelsens ansvar enligt reglemente
 Samordningen av den demokratiska
processen, valhanteringen,
medborgardialoger, kommunikation och
information, marknadsföring.
Kommunstyrelsens mål 2020-2022
 4. Tillsammans utveckla attraktiva och
inkluderande platser – med hög tolerans,
delaktighet och möjlighet att påverka
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KS delmål förslag KSAU 15 januari
76 (77)
KF mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv,
trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög
tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka
Förslag till delmål för KS att mäta och följa upp


Delmål medborgardialoger

Uppnå bra effekt, målgruppsspridning och hög delaktighet på planerade medborgardialoger med god återkoppling


Delmål transparens

Efterfråga och säkerställa transparens och förutsättningar för delaktighet, t.ex. att ärenden syns på webben, att det är lätt att hitta
på webben, att det går att följa fullmäktige på webben.


Delmål kommunala råd

Utveckla de kommunala råden efter målgruppernas behov


Delmål inkluderande mötesplatser

Utveckla inkluderande mötesplatser där platser exempelvis kan vara: Delområden, mötesplatser, digitala platser, bostadsområden,
torg eller olika former av dialoger.
vaggeryd.se
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77 (77)
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