
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2019-12-16

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Furulidskolans restaurang kl. 18:00-19:25

Beslutande
Ledamöter Beata Allen C

Lars-Erik Fälth C
Gudrun Andersson C
Lars-Inge Hansson C
Mats Hansson M
Caroline von Wachenfelt M
Rickard Svärd M
Birgith Andersson M
Irene Oskarsson KD
Jörgen Svärd                        KD
Berndt Dahnson KD
Margareta Wier KD
Jimmy Ekström L
Anna Ekström L
Arijana Jazic S
Birgitta Svensson S
Fredrik Bodin S
Annki Stark S
Tommy Gustafsson S
Jan-Olov Adolfsson MP
Kristin Apsey SD
Jerry Berggren SD
Peter Sörensson SD
Johan Nors SD

Tjänstgörande ersättare Birgitta Kellner (C) ers. Tobias Kreuzpointner (C)
Uno Svensson (C) ers. Karl-Gustav Fransson (C)
Janne Andersson (C) ers. Carina Linderfalk (C)
Erik Gustafsson (M) ers. Ulf Lundberg (M)
Marie Persson (KD) ers. Maria Lundblom Bäckström (KD)
Kerstin Karlsson (S) ers. Niklas Lindberg (S)
Lars-Erik Widell (S) ers. Roger Ljungkvist (S)
Tobias Andreasson (S) ers. Åsa Lundqvist (S)
Pia Eliasson (V) ers. Helen Karlsson (V)

Ej närvarande ledamöter Joacim Ember (M) 
Lena Valencia (S)

Tjänstemän Anna Semberg, sekreterare
Ghenoa Abbas, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör
Johanna Evegren, avdelningschef
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef
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Utses att justera Kerstin Karlsson & Caroline von Wachenfelt

Justeringens plats och tid
Aneby kommunhus 2019-12-19
Torsdag 19 december 2019 klockan 09:00

Paragrafer 97-111

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Anna Semberg

Ordförande   ……………………………………………
Lars-Erik Fälth

Justerande   …………………………………………….
Kerstin Karlsson & Caroline von Wachenfelt
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-12-16

Förvaringsplats 
för protokollet Aneby kommunhus

Datum då anslag 2019-12-20 Datum då anslag 2020-01-09
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anna Semberg
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§ 97

§ 98

§ 99

Motion: Stolpar för juldekoration

Motion: Förkortningslexikon

Information från ordförande

2019/848

2019/849

2019/17

§ 100 Utdelande av Miljöpriset 2019 2019/861

§ 101 Avfallstaxor 2019/284

§ 102 VA-taxor 2020 2019/284

§ 103 Borgensförbindelse - Stiftelsen Aneby 
Bostäder

2019/790

§ 104 Medborgarförslag: Sänkt hastighet på 
Vinkelgatan 

2019/353

§ 105 Medborgarförslag: Angående 
hanteringen av det potentiellt 
förorenade bostadsområdet Furulid i 
Aneby kommun

2019/146

§ 106 Medborgarförslag: 
Hastighetsbromsande åtgärder på 
Ringvägen Aneby

2018/734

§ 107 Medborgarförslag: Annan lokalisering 
av korttids/rehab

2019/659

§ 108 Motion: Att undersöka 
förutsättningarna för anläggande och 
återställande av våtmarker i Aneby 
kommun

2019/125

§ 109 Borgensåtagensåtagande för 
Anebyortens ridklubb

2019/797

§ 110 Val av revisorer för Stiftelsen 
Samfond för grundskolan

2019/810

§ 111 Anmälningsärenden 2019/17
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 97 Motion: Stolpar för juldekorationer
Dnr KS 2019-848

Beslut 
Ordföranden vägrade att lägga fram ett förslag till beslut avseende motion 
angående stolpar för juldekoration. Detta då motionen inte framställts av behörig 
ledamot eller tjänstgörande ersättare vilket är krav enligt kommunallagen.

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna lämnade in den 2 december 2019 en motion angående att 
kommunen borde låta tillverka egna stolpar och sätta upp dessa, för 
juldekorationer och även andra behov. 

Motionen är undertecknad av Marianne Gustavsson som inte är behörig ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-12-02
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 98 Motion: Förkortningslexikon
Dnr KS 2019-849

Beslut 
Ordföranden vägrade att lägga fram ett förslag till beslut avseende motion 
angående förkortningslexikon. Detta då motionen inte framställts av behörig 
ledamot eller tjänstgörande ersättare vilket är krav enligt kommunallagen.

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna lämnade in den 2 december 2019 en motion angående att 
skapa ett förkortningslexikon med anledning att underlätta för alla politiker, 
tjänstemän och kommuninvånarna för att förstå vad alla förkortningar betyder. 

Motionen är undertecknad av Kent Ohlsson som inte är behörig ledamot 
eftersom han inte är närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 
december 2019.

Beslutsunderlag 
Motion 2019-12-02
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 99 Information från ordförande
Dnr KS 2019/17

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Alla politiker i Aneby kommun har fått nya surfplattor. Efter årsskiftet kommer 
handlingarna inför sammanträdena finnas i mötesappen Netpublicator. 

Protokoll från utskott och nämnd publiceras numera digitalt utan 
namnunderskrifter. Detta på grund av informationssäkerhet.   
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 100 Utdelande av Miljöpriset 2019
Dnr KS 2019/861

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden utser årligen Anebys kommun vinnare av Miljöpriset, 
som delas ut av samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mats Hansson. 

Priset tilldelas 2019 Bageri BakElit.

Med ett bageri byggt av virke från sågen i Lommaryd, där stenugnarna är 
egenhändigt konstruerade och med uppvärmning av en lokal restprodukt bedrivs 
Bageri BakElit. Därtill är alla råvaror ekologiska och till stor del producerade i 
närområdet, vilket sammantaget motiverar till årets miljöpris. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-23
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 101 Avfallstaxor
Dnr KS 2019/284

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta redovisad avfallstaxa.

Ärendebeskrivning 
Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram. 

Avgifterna för sophämtning har höjts med 5 procent. För en villa med ett 140 
liters kärl och hämtning varannan vecka innebär det en höjning med 100 kr per år 
(från 2035 till 2135 kr/år). Avgiftshöjningen på sophämtningsavgifterna behövs 
för att klara ökade kostnader för bland annat sophämtning, behandling av avfall 
samt den genomförda ombyggnationen av återvinningscentralen på 
Kretsloppsgården. Det index som styr Amaqs kostnader för sophämtning 
förväntas öka med ca 2,5 procent till nästa år. Dessutom kommer 
behandlingskostnaderna för brännbart avfall att öka kraftigt, bland annat på grund 
av förbränningsskatt som väntas införas i april 2020. Ombyggnationen av 
återvinningscentralen som genomfördes 2018 har medfört ökade kapitalkostnader.

Trots avgiftshöjningen hamnar avfallsverksamhetens budget för 2020 på ett 
underskott på drygt 440 tkr. Det finns dock ett överskott inom 
avfallsverksamheten från tidigare år som kommer att täcka underskottet under 
2020 och några år framöver.

Avgiften för tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, 
fettavskiljare och fosforfilter samt timkörning har höjts med 5 procent. Detta 
innebär en kostnadsökning på 55 kr för en deltömning av en avloppsanläggning 
med storleken 0-3 kbm (från 1090 till 1145 kr).

Bomkörningsavgiften (när tömning ej har kunnat genomföras av anländ slambil) 
har höjts från 350 till 400 kr. Avgiftshöjningarna är nödvändiga för att 
slamverksamheten ska gå mot full kostnadstäckning.

Yrkande
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-07
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 102 VA-taxor 2020
Dnr KS 2019/284

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta redovisad VA-taxa.

Reservation
Sverigedemokraterna Kristin Apsey, Jerry Berggren, Peter Sörensson och Johan 
Nors reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning 
Förslag till VA-taxa för 2020 har tagits fram. Taxan innebär en höjning av 
brukningstaxan jämfört med år 2019. Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.
För att täcka stora investeringar kommande 5 årsperiod krävs en höjning av 
brukningstaxan. Överföringsledningar, liksom vatten- och reningsverk, skall 
bekostas av brukningsavgiften. Andra större kostnadsposter som 
brukningsavgiften ska täcka är kostnaden för el, kemikalier, reparation och 
underhåll av VA-nätet.
Projektet med ny personalbyggnad i Jularp och ny pumpstation på Norra 
Järnvägsgatan är klart. Anläggandet av överförings ledning mellan Vireda och 
Hultrum samt ledningsnät i Hultrum har startat.
Förfrågningsunderlag för uppförande av nytt vattenverk i Vireda har skickats ut 
hösten 2019. Från 2020 och fram till och med 2025 finns ett investeringsbehov på 
runt 100 mnkr.
För år 2020 budgeteras ett negativt resultat på 250 tkr. Verksamhetsåret 2018 
visade ett positivt resultat på 266 tkr, vilket nu kommer att användas för att 
balansera budgeten 2020 och minska behovet av ytterligare större taxehöjning.
En höjning med 3,8 procent av brukningstaxans fasta och rörliga del för år 2020 
krävs för att klara ovanstående. Höjningen motsvarar ca 31 kr per månad för ett 
villahushåll.

Yrkande
Kristin Apsey (SD) yrkar på ett tillägg i VA-taxan. Var och en borde betala 
vattenavgiften såväl hyrestagare som fastighetsägare som ingår i den kommunala 
taxan. Detta vore också bättre ur miljösynpunkt om alla tänker till på hur mycket 
vatten man använder.

Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fredrik Bodin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer Kristin Apseys (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-11
Kommunstyrelsen 201-12-02
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 103 Borgensförbindelse - Stiftelsen Aneby 
Bostäder
Dnr KS 2019/790

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Aneby Bostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Reservation
Sverigedemokraterna Kristin Apsey, Jerry Berggren, Peter Sörensson och Johan Nors 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Aneby Bostäder har inkommit med ansökan om utökad ram för kommunal 
borgen. Nuvarande borgensram för stiftelsen uppgår till 180 miljoner kronor. Den 
fastställdes av kommunfullmäktige den 27 mars 2017 § 28. 

Stiftelsen ansöker nu om att borgensramen ska utökas med 30 miljoner kronor, vilket 
skulle innebära en ny ram på 210 miljoner kronor. Under hösten 2019 har en 
sammanställning av kommunkoncernens totala investeringsbehov för åren 2019-2025 
tagits fram. Vid framtagande av denna har diskussioner förts kring framtida 
investeringsprojekt. Prioriteringar har gjorts bland identifierade behov. Utifrån den 
framtagna sammanställningen har en dialog om kommunkoncernens framtida 
upplåningsbehov förts med kommunens kundansvarige samt riskanalytiker på 
Kommuninvest. Utifrån Stiftelsen Aneby Bostäders ekonomiska utgångsläge och 
framtida investeringsbehov görs bedömningen att en utökad borgensram till 210 
miljoner kronor kan beviljas. 

Aneby kommuns förfaringssätt vid beslut om borgen innebär att kommunfullmäktige 
beslutar om borgensram. Ett beslut om borgensram innebär att kommunfullmäktige 
vid behov beslutar om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet 
kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. 

Aneby kommun bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det 
borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. 
Det är kommunen som borgensman som har ansvaret för att kontrollera att det 
högsta beloppet enligt borgensbeslutet inte överskrids.

Yrkande
Sverigedemokraterna Kristin Apsey, Jerry Berggren, Peter Sörensson och Johan Nors 
yrkar avslag till borgen på 30 miljoner kronor på grund av att det är för litet underlag 
framtaget för att bevilja en borgen. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mats Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-16
Ansökan om kommunal borgen 2019-10-11
Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Aneby Bostäder 2019-10-10
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 104 Medborgarförslag: Sänkt hastighet på 
Vinkelgatan
Dnr KS 2019/353

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag gällande sänkning av 
hastighetsbegränsningen till 30 km/h på Vinkelgatan i Aneby.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att sänka hastighetsbegränsningen på Vinkelgatan till 30 
km/h inkom den 7 december 2018. I medborgarförslaget anges ”Vi, som är boende i 
närheten och direkt på Vinkelgatan, reagerar dagligen på den höga hastighet som 
förekommer där. Då det är en skolväg/väg till förskola/väg till idrottshall är det 
mycket trafik, främst kring hämtning och lämning av barn. Många barn och vuxna 
både går och cyklar även den vägen till Parkskolan, FB-hallen och förskolorna i 
närheten. Alla som rör sig i det här området utsätts för en risk då hastigheten ofta är 
hög. Trots åtgärder med blomlådor på två ställen av Vinkelgatan har det tyvärr inte 
haft önskad effekt. Sänkt hastighetsbegränsning har förhoppningsvis en större 
effekt.” 

I förslaget till svar konstateras att Aneby kommun intensifierat arbetet med 
trafiksäkerhet under senare år. NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande, tittade häromåret över den generella trafiksäkerheten i Aneby tätort och 
under 2018 fastställde kommunfullmäktige en ny gång- och cykelplan för Aneby 
kommun. Hastighetsbegränsningarna i tätbebyggda områden har generellt sänkts från 
50 km/h till 40 km/h. Den faktiska hastigheten i den här typen av trafikmiljö styrs 
främst av trafikmiljön i stort, såsom gatans bredd, olika typer av hinder och liknande, 
än av den skyltade hastighetsbegränsningen. Att kontrollera lagefterlevnaden av 
hastighetsbegränsningar är en polisiär uppgift, vilken i sig är resurskrävande. 

Vid arbetet med förändringen av hastighetsbegränsningarna i de tätbebyggda 
områdena har målsättningen varit att det ska vara lätt att förstå och veta vilken 
hastighetsbegränsning som gäller. Därigenom så lika hastighetsbegränsningar som 
möjligt för att undvika plottrighet. Att förändra och sänka hastighetsbegränsningen på 
Vinkelgatan till 30 km/h bedöms utifrån ovanstående inte ge tillräckligt stor effekt. 
I förslaget till svar som togs fram i början av oktober och som allmänna utskottet 
ställdes sig bakom angavs att Aneby kommun årligen söker medel från Trafikverket 
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på och runt det kommunala gatunätet. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utifrån medborgarförslaget angavs att det kan vara aktuellt att till kommande år se 
över möjligheterna till någon eller några hastighetsdämpande och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinkelgatan och i anslutning till Parkskolan. Som 
en följd av medborgarförslaget och trafiksituationen i området, och då entreprenör 
var på plats i kommunen för genomförande av innevarande års 
trafiksäkerhetshöjande projekt, beslutades att testa och redan nu genomföra en 
avsmalning, en mindre chikan, på Vinkelgatan, i anslutning till FB-hallen och 
Parkskolan. Avsmalningen anlades veckan efter att allmänna utskottet ställt sig bakom 
förslaget till svar. Svaret på medborgarförslaget har nu justerats utifrån de nya 
förutsättningarna.

Yrkande
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Bodin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och upprättat svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-06
Svar på medborgarförslag 2019-10-06
Medborgarförslag 2018-12-07
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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KF § 105 Medborgarförslag: Angående 
hanteringen av det potentiella förorenade 
bostadsområdet Furulid i Aneby kommun
Dnr KS 2019/146

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat.

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag gällande hanteringen av det
potentiella förorenade bostadsområdet Furulid i Aneby kommun.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om hantering av det potentiellt förorenade bostadsområdet
Furulid i Aneby kommun inkom den 14 februari 2019.

I medborgarförslaget beskrivs bakgrunden om att Länsstyrelsen i Jönköpings län i
november 2017 meddelade att 45 olika fastigheter, varav 43 med privat bostadshus,
bedöms ligga inom ett potentiellt förorenat område eftersom Statens
Skogsvårdsstyrelse tidigare bedrivit en skogsplantskola på platsen. Totalt berörs fler
än 100 boende av detta besked.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Svar på medborgarförslag
Medborgarförslag 2019-02-14
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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KF § 106 Medborgarförslag: Hastighetsdämpande 
åtgärder på Ringvägen i Aneby
Dnr KS 2018/734

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat.

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende hastighetsdämpande 
åtgärder på Ringvägen i Aneby.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Ringvägen i Aneby inkom 
till kommunen 21 december 2018. I medborgarförslaget skrivs om den cykelväg som 
går från Konserthusgatan/Källåsgatan och sedan passerar över Ringvägen norrut till 
promenadstråket mot Målqvistadammen och Stalpet. Vidare skrivs om de cyklister, 
mopedister, människor som rastar hunden och andra som promenerar i området och 
att alla måste korsa Ringvägen där det varken finns övergångsställe, fartgupp eller 
blomlådor. Ringvägen kröker och stiger på platsen varför sikten är dålig och 
hastigheten många gånger hög. Avslutningsvis föreslås utplacering av blomlådor eller 
betongfundament som hastighetsdämpande åtgärd. 

I förslag till svar konstateras att det precis som anges i medborgarförslaget, idag 
saknas någon särskild hastighetsdämpande åtgärd på platsen. De typer av åtgärder 
som föreslås i medborgarförslaget kan vara rimliga, såväl utifrån trafikmängden på 
platsen, promenadstråkets korsande över Ringvägen, som utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. 

Tekniska enheten kommer tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen att se över 
möjligheterna på platsen till någon form av hastighetsdämpande åtgärd.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-11
Svar på medborgarförslag 2019-10-11
Medborgarförslag 2018-12-21
Kommunstyrelsen 2019-12-02

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 107 Medborgarförslag: Annan lokalisering av 
korttids/rehab
Dnr KS 2019/659

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget .

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag gällande annan lokalisering av 
korttids/rehab. 

Reservation 
Sverigedemokraterna Kristin Apsey, Jerry Berggren, Peter Sörensson och Johan Nors 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om etablering av ett äldrecenter i Anslutning till Antuna med 
lokalisering av korttids- och rehabiliteringsenhet utmed Parkgatan, antingen i 
kvarteret Hermelinen eller i del av den så kallade Antunaparken inkom till kommunen 
den 9 maj 2019. 
I medborgarförslaget beskrivs att en ny anläggning för äldrevård i kvarteret Katten 
inte ger en optimal kostnadsinvestering på längre sikt. 

Yrkande 
Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget på grund av att den är mer 
framtidsplanerad ekonomiskt och behovsmässigt än det förslaget kommunen lagt. 

Beata Allen (C) yrkar avslag på medborgarförslaget på grund av skriftliga felaktigheter 
i kommunstyrelsens protokoll. 

Caroline von Wachenfelt (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Arijana Jazic (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Beata Allens (C) med fleras 
förslag och Kristin Apseys (SD) förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Beata Allens med fleras förslag..
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Svar på medborgarförslag 2019-11-12 
Medborgarförslag 2019-05-09 
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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Kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 108 Motion: Att undersöka förutsättningarna 
för anläggande och återställande av våtmarker i 
Aneby kommun
Dnr KS 2019/125

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

att ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen.

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de Gröna i Aneby har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen undersöker förutsättningar för att anlägga/återställa våtmarker i avsikt att 
utjämna vattenflöden, förbättra vattenkvaliteten i vattendrag samt att stärka 
grundvattenförsörjning under långvarig torka, inom Aneby kommun. 

I motionen beskrives bland annat att det inom en kort tidsperiod förekommit två 
extrema väderhändelser; 
- Ett ”lokalt” 100-millimetersregn sommaren 2007 med stora ekonomiska förluster, 
översvämmade vägar och järnvägar etc. 
- En extremt torr sommar 2018 med vattenbrist i stora delar av landet, uttorkade 
vattendrag, vattenransoneringar, skördebortfall, skogsbränder etc. 

Kommunstyrelsen kommer i enlighet med motionen att uppdra till 
samhällsbyggnadsavdelningen att se över möjligheterna för att anlägga nya och 
restaurera befintliga våtmarker inom ramen för Naturvårdsverkets våtmarkssatsning. 
Befintliga och tillgängliga resurser samt eventuellt beviljade LONA-bidrag får styra 
uppdragets tid och omfattning.

Yrkande 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-30
Svar på motion 2019-10-30
Motion 2019-01-02
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 109 Borgensåtagensåtagande för 
Anebyortens ridklubb
Dnr KS 2019/797

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Aneby kommun så som för egen skuld ingå borgensåtagande för Anebyortens 
ridklubb, org nr 826500-2884, till ett lån på 500.000 kr. Lånet avser kapital till 
nyinvestering i uppställningsstall. 

att kommunens borgensåtagande upphör i samband med att föreningen får lagfart på 
den sedan tidigare förvärvade delen av fastigheten Aneby 1:558.

Ärendebeskrivning 
Anebyortens Ridklubb har från Aneby kommun förvärvat del av fastigheten Aneby 
1:558. Den förvärvade delen avser området för ridskolan med stall, ridhus och 
ridbana. Affären beslutades i kommunfullmäktige 2018-06-18. 

Förvärvet möjliggör för föreningen att utveckla verksamheten. En del i detta är en 
nyinvestering i ett uppställningsstall. För att finansiera såväl förvärvet av fastigheten 
som investeringen i nybyggnationen har föreningen fått ett lånelöfte av banken, mot 
att föreningen ställer fastigheten som säkerhet. Lånelöftet är på 1.300.000 kr, 
innefattande 800.000 kr i likvid till Aneby kommun för fastighetsförvärvet och 
500.000 kr till nyinvesteringen.

Yrkande
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-25
Kommunstyrelsen 2019-12-02
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 110 Val av revisorer för Stiftelsen Samfond 
för grundskolan
Dnr KS 2019/810

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Birger Bergvall till revisor för fonderna:

Stiftelsen Sociala Samfonden
Stiftelsen Skoglunds Donationsfond
Stiftelsen Gummarpsfonden
Stiftelsen Samfond för grundskolan
Donationsfond Vireda skola 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen för kommunfullmäktige föreslår att utse Birger Bergvall till 
revisor för fonderna:

Stiftelsen Sociala Samfonden
Stiftelsen Skoglunds Donationsfond
Stiftelsen Gummarpsfonden
Stiftelsen Samfond för grundskolan
Donationsfond Vireda skola

Beslutsunderlag 
Valberedningen för kommunfullmäktige 2019-12-16
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 109 Anmälningsärenden
Dnr KS 2019-17 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse ärendena som anmälda.

Ärendebeskrivning 
- Granskning av integration
- Sammanträdesprotokoll 2019-12-02
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