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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 16 Planeringsförutsättningar
Dnr KS 2021/94

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ta emot informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsgruppen har tagit fram Planeringsförutsättningar för 
budgetarbetet 2022. De består dels av övergripande förutsättningar, dels 
förutsättningar för verksamheterna inom Aneby kommun. 

De strategiskt viktiga frågorna för Aneby kommun beskrivs och relateras till 13 
trender som SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram.

De övergripande förutsättningarna beskriver bland annat befolkningsutveckling, 
arbetsmarknad och skatteunderlag som påverkar kommunens verksamhet.

I den del som rubriceras som förutsättningar för Aneby kommun beskrivs den 
kommunala verksamheten inom förvaltningens fyra avdelningar.

Kommundirektör Charlotte Johansson, ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten, 
avdelningschef kommunserviceavdelningen Johanna Evegren, skolchef Bosse 
Rofors och socialchef Mikael Fornander redovisar planeringsförutsättningarna 
inför arbetet med budget 2022.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-25
Planeringsförutsättningar 2022

Beslutet skickas till
Kommundirektör
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KS § 17 Leader i kommande programperiod 2023 
– 2027
Dnr KS 2020/520

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

ta ett inriktningsbeslut för Aneby kommun inför nya programperioden 2021-2027 
om att samverka med Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd kring lokal 
landsbygdsutveckling genom leadermetoden,

att medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla från 2023 
(förväntad start) samt ansökan som slutligen ska skickas till Jordbruksverket.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun har ingått i Leader-samarbeten sedan det svenska EU-inträdet 
1996. Under senaste programperioden, 2014-2020, har Aneby kommun ingått i 
Sommenbygd-Vätterstrand, ett område som ej beviljades leaderstöd genom 
landsbygdsprogrammet inför nuvarande programperiod. Verksamheten har drivits 
på likartat sätt med pengar som funnits kvar från föregående programperioder. 
Inför kommande programperiod behöver Aneby kommun ha en inriktning för 
framtida landsbygdsutveckling genom leadermetoden.

Leadermetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en antagen 
utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. 

Aneby kommun har historiskt ingått i Leader Sommenbygd (inför senaste 
programperioden namnändrat till Sommenbygd-Vätterstrand). Till perioden 2014-
2020 prioriterades inte Sommenbygd-Vätterstrand (omfattande kommunerna 
Aneby, Tranås, Ödeshög, Boxholm, Ydre och östra delen av Jönköpings 
kommun) som ett leaderområde av Jordbruksverket. 
Inför en ny programperiod i EU har Jordbruksverket uppmanat 
leaderföreningarna i Sverige att samarbeta i större geografier för att hela Sverige 
ska täckas av LEADER. Mot den bakgrunden är det inte meningsfullt för 
Sommenbygd-Vätterstrand att arbeta vidare i oförändrad konstellation. 
Till nya programperioden har Aneby kommun inbjudits till medverkan i 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Leader-området har under senaste 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

programperioden utgjorts av Eksjö, Nässjö, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred 
och Högsby kommuner. Astrid Lindgrens Hembygd har fört dialog med flera av 
de kommuner som tidigare ingick i Leader Sommenbygd och ser gärna att dessa 
ingår i partnerskapet om så önskas. 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga 
fyra programperioder. I innevarande programperiod har Astrid Lindgrens 
Hembygd samarbetat kring landsbygdsutveckling genom Leader inom EU:s 
landsbygdsprogram, med en budget för området på 34 miljoner kronor och där 
medfinansieringen från kommunerna utgör 33 % av budgeten. 
Kommande programperiod, 2021-2027, är kraftigt försenad och kommer med 
stor sannolikhet ej att påbörjas förrän tidigast 2023. Jordbruksverket har 
informerat om att minst 5 % av landsbygdsprogrammets budget kommer att 
reserveras till det fortsatta leaderarbetet och att det även fortsättningsvis kommer 
att krävas offentlig medfinansiering från partnerskapet (t ex kommuner och 
regioner).

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson, föreningen Astrid Lindgrens 
Hembygds ordförande Lennart Bogren samt verksamhetsledare Johanna Stejdahl 
föredrar ärendet.

Yrkande
Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till upprättat förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-08
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 
Näringslivs- och fritidsansvarig
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
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KS § 18 Fördelning av föreningsbidrag 2021
Dnr KS 2021/37

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fördela Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd enligt bilaga 1 och tilldela 
föreningarna totalt 1 056 000 kr.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun delar varje år ut kultur- och föreningsstöd i enlighet med policy 
och riktlinjer för Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd, antagna av 
Kommunfullmäktige 2016-06-20. Ett förslag till fördelning av bidraget för 2021 
har utarbetats och omfattar en total fördelning av 1 056 000 kronor.

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet.

Yrkande 
Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till upprättat förslag med följande motivering:
Jag yrkar bifall till liggande förslag, även om jag tycker att man ska skilja på religion och 
politik, men på grund av att de religiösa föreningar som sökt i år har ett så gediget 
ungdomsarbete så yrkar jag bifall.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-08
Bilaga 1 – Fördelning av föreningsbidraget per förening
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Ekonomichef
Näringslivs- och fritidsansvarig
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Bil 1

Nytt avtal för 2021
Aneby 4H-klubb 7500
Aneby Brukshundsklubb 18500
Anebyortens Jaktvårdsförening 25000
Aneby SK 194000
Anebyortens Ridklubb 180000
Aneby Tennisklubb 3500
Bon Petite Boule Hullaryd 15000
Bälaryds IK 56000
Frinnaryds IF 42000
Hullarydsortens Jaktvårdsförening 12000
Lommaryds IF 55000
SOK Aneby 71000
Sunhults Byalag 24000
Träningsverket - Aneby Gymförening 13000
Frinnaryds hembygdsförening 6000
Aneby Rödakorskrets 2000
DHB Västra 500
Aneby Jazzklubb 30000
Aneby Alliansförsamling 21000
Aneby Baptistförsamling 10000
Aneby Konstförening 2000
Aneby Sportfiskeklubb 6500
Bälaryds Bygdegårdsförening 26000
Bälaryds Föreläsningsförening 5000
SISU Småland 15000
Vireda Sockenförening 20000
Frinnaryds Bygdegårdsförening 36000
Hullaryds samhällsförening 15000

Avtal gällande för 2020-2022
Aneby Ditokan Klubb 1500
Aneby Fotoklubb 2000
Aneby Ornitologiska förening 2000
Aneby PRO 5000
SPF Seniorerna Aneby 2500
Aneby RPG 1000
Frinnaryds Sunhults Frikyrkoförsamling 7000
Haurida Hembygds- och fritidsför. 8000
Vireda IF 2500
Lokalföreningen HjärtLung Aneby 5000
Höglandets Diabetesförening 1000
SRF Tranås-Aneby 500
Neuroförbundet Småländska Höglandet 500
Föreningen Hembygden i Lommaryd 3000
Frinnaryds samhällsförening 2000
Höglandets fornminnesförening 2000

Föreningsbidrag 2021

Bilaga 1. 1/2



Avtal gällande för 2019-2021
Aneby Folkets park 22000
Aneby Schackklubb 3000
Aneby Symphonic Band 10000
Aneby-Eksjö Civilförsvarsförening 3000
Grankärrs Gränsryttare 20000
Stöd åt asylsökande - SASA 1000
Vireda pingstförsamling 8000
BRIS 2000

Avtal gällande för 2020-2029
Fotbollshallen i Aneby 30000

Totalt 1056000

Bilaga 1. 2/2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 19 Uppföljning av näringslivsstrategi 2020 – 
2024
Dnr KS 2019/403

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av Näringslivsstrategin,

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun antog under 2020 en ny näringslivsstrategi för åren 2020-2024. 
Näringslivsstrategin ska följas upp årligen för att följa utvecklingen för 
näringslivsarbetet i kommunen.

Näringslivsstrategin antogs av kommunfullmäktige 2020-02-24. Till största delen 
bygger de mätbara målen i strategin på resultat från Svenskt Näringslivs 
företagsenkät och den årliga rankingen av företagsklimatet i landets samtliga 
kommuner. Resultatet av denna presenterades i september och Aneby avancerade 
från placering 71 under 2019 till placering 32 för 2020. 

Under hösten (november) planerades en större samling med 
företagsrepresentanter för att tillsammans med Anna Gillek, regionchef för 
Svenskt Näringsliv, göra en gemensam utvärdering av resultatet från 
undersökningen, men pandemin stoppade denna aktivitet. Som ersättning gjorde 
kommunledningen tillsammans med näringslivsansvarig och affärsutvecklaren en 
rundringning till ett 80-tal företag. Samtalen präglades av stor framtidstro och 
positiva signaler från i stort sett alla. Med den bakgrunden kan konstateras att 
näringslivsverksamheten i Aneby kommun efter det gångna året, som präglats 
starkt av pandemin, generellt har klarat sig bra. 

Utöver det har kommundirektören och näringslivsansvarig tillsammans med 
regionchefen för Svenskt Näringsliv, haft en gemensam utvärdering av 
näringslivsstrategin och måluppfyllelsen av denna. 

Näringslivsstrategin, kompletterat med resultatet för 2020. Även om resultatet på 
de flesta punkter förbättrats, är det fortsatt envist arbete som krävs för att nå alla 
målsättningar. 

Resultaten ger också bra fingervisning för hur handlingsplanen för arbetet med att 
uppnå full måluppfyllelse i näringslivsstrategin ska revideras inför fortsatt arbete.

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-08
Uppföljning Näringslivsstrategi 2020-2024
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 20 Information: HR
Dnr KS 2021/20

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
HR-ansvarig Josefin Björlingson informerar om sjukfrånvaron i kommunen 
under perioden januari – december 2020, vilken landade på 7,1%, rekrytering av 
en ny skolchef samt att den årliga medarbetarenkäten kommer att skickas ut inom 
kort.
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KS § 21 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Aneby kommun 2020
Dnr KS 2021/59

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Aneby 
kommun 2020.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen är som anställande myndighet ytterst ansvarig för arbetsmiljön 
för samtliga anställda i Aneby kommun. Samtliga arbetsgivare ska, enligt 
arbetsmiljölagen, årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. I 
Aneby kommun genomförs uppföljningen genom en enkät som innehåller frågor 
som chef ska besvara tillsammans med det lokala skyddsombudet och 1-2 
medarbetare. 

Den årliga uppföljningen ska genomföras på alla nivåer inom organisationen i 
syfte att förbättra arbetsmiljöarbetet. Uppföljning kan även ge en indikation på 
om investeringar inom arbetsmiljöområdet behöver göras inför kommande år. 
Genom att ta del av resultatet av den årliga uppföljningen av SAM kan 
kommunstyrelsen få en överblick av arbetsmiljöarbetet och om särskilda insatser 
behöver planeras och prioriteras in. I årets uppföljning har även ett par frågor om 
hanteringen av coronapandemin lagts till. 

HR-ansvarig Josefin Björlingson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-07
Bilaga 1 Sammanställning av enkätsvar
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Kommundirektör
HR-ansvarig
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KS § 22 Förändringsarbete SOA medel 2021
Dnr KS 2020/106

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att 110 000 kronor avsätts för fortsatt förändringsarbete inom sociala avdelningen 
från medel i budget 2020 Innovations- och förändringsarbete.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03 § 96 i samband med tertial-uppföljningen 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en extern genomlysning av 
äldreomsorg/hemtjänst. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) fick 
uppdraget att göra en genomlysning av hela sociala avdelningens kostnader, 
volymer och kvalitet jämfört med andra kommuner. Resultatet låg sedan till grund 
för ett förändringsarbete inom sociala avdelningen med fokus på äldreomsorgen 
inkluderat; biståndshandläggning, hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård. 
Förändringsarbetet lades upp i form av en pilotstudie med fyra workshoppar med 
start i oktober och avslut i april 2020. Arbetet har redovisats för 
kommunstyrelsen. Efter genomförd pilotstudie har sociala avdelningen erhållit 
handledning i digital form via upphandlad förändringsledare. Totalt har 
kostnaderna uppgått till 220tkr vilket var det sammanlagda belopp 
kommunstyrelsen beslutade om. Efter ett års arbete syns nu resultat både i form 
av minskade kostnader och förändrade arbetssätt, även om målet ännu inte är 
nått. Tyvärr har kostnaderna inom övriga delar av sociala avdelningen, under det 
gångna året ökat, vilket föranleder ett fördjupat förändringsarbete även där. 

Inom tilldelad budgetram för barn och unga och myndighetsdelen kopplade till 
det, har handledning enligt ”Signs of safety” påbörjats med liknande målsättning 
som förändringsarbetet inom äldreomsorgen. Det som återstår för att nå ända 
fram är ett fördjupat arbete med biståndshandläggarna, deras chef och 
utförardelen inom funktionshinderomsorgen. För att uppnå ett optimalt resultat 
föreslås ett tillägg till upphandlat avtal, med samma förändringsledare och ett 
liknande upplägg det inom äldreomsorgen, till en maximal kostnad om 110tkr 
från avsatta medel i budget 2021 för Innovations- och förändringsarbete.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Yrkande
Anita Walfridsson (M), Birgitta Svensson (S) och Gudrun Andersson (C) yrkar 
bifall till upprättat förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-13
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18
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Beslutet skickas till
Kommundirektör
Socialchef

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 23 Finansrapporter december 2020
Dnr KS 2020/355

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporterna.

Ärendebeskrivning 
Enligt finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att löpande följa kommunens 
finansiella situation.

Finansrapporter för Aneby kommun, Aneby Miljö & Vatten AB, Stiftelsen Aneby 
Bostäder samt kommunkoncernen per den 31 december 2020 redovisas.

Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjer för ränterisker per 
den 31 december 2020, som finns i finanspolicyn. Dessutom uppfyller Aneby 
kommun, Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö & Vattens lån riktlinjerna 
var för sig.

Uppfyllelsen har blivit allt bättre de senaste åren. Förbättringen har möjliggjorts 
genom att hänsyn har tagits till riktlinjerna vid beslut om nyupplåning och 
omsättning av lån i hela koncernen.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Aneby Miljö & Vatten AB Finansrapport 2020-12-31
Aneby Kommunkoncern Finansrapport 2020-12-31
Aneby kommun Finansrapport 2020-12-31
Stiftelsen Aneby Bostäder finansrapport 2020-12-31
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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KS § 24 Gemensamt ekonomiservicekontor på 
Höglandet
Dnr KS 2021/58

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillsammans med Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner bilda ett 
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet 
inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering.

Ärendebeskrivning 
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samt 
Höglandsförbundet (HF) har en väletablerad vilja att öka samarbetet och 
samverkan inom administrationen av ekonomi- och beställningsprocesser.

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet 
samt ökade möjligheter till utveckling. 

I dagsläget hanterar kommunerna sina processer olika och därmed bör 
kostnadsfördelningen mellan kommunerna under de första åren baseras på de 
resurser kommunerna går in med. Efter införandet av IT-stödet bör fördelningen 
ses över och styras mot nyttjande alternativt kommunstorlek. Förändringen av 
fördelningsmodell ska dock inte vara anledningen till att en kommun får ökade 
kostnader jämfört med de resurser den gick in med.

Bildandet av ett ekonomiservicekontor är en verksamhetsövergång. Befintlig 
personal i kommunerna och på HF kommer att få ett erbjudande om att påbörja 
en anställning på Höglandsförbundet. I Aneby kommun är det 1,0 tjänst som 
berörs.

Höglandsförbundet har överlämnat en rekommendation till kommunerna om att 
genomföra samgåendet, enligt beslut den 2020-10-29 §34.

Samverkan inför beslut, MBL §11, genomfördes den 2020-12-10 i 
Kommunövergripande samverkan (KÖS). Arbetstagarorganisationerna är eniga 
med arbetsgivaren i frågan. Innan samverkansmötet har 
arbetstagarorganisationerna tagit del av handlingsplan och riskbedömning utifrån 
arbetsmiljöperspektivet som genomförts inom ekonomienheten. I förhandlingen 
konstaterades att förändringen kommer att hanteras som en verksamhetsövergång 
(enligt LAS §6 b samt MBL §38).

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Yrkande
Anita Walfridsson (M) yrkar bifall till upprättat förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04
Beslut Höglandsförbundets Direktion 2020-10-29 Gemensamt 
Ekonomiservicekontor på Höglandet
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 25 Revidering av delegationsordning
Dnr KS 2020/540

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderat förslag avseende delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 

Förslag till revidering av delegation på beslut gällande bostadsanpassningsbidrag 
med syfte att skapa en mer effektiv handläggning. De revideringar som föreslås är 
att höja beloppsgränsen för när beslut ska tas av allmänna utskottet till 2,5 
prisbasbelopp, samt ett tillägg gällande avslag, där beslut upp till 2,5 prisbasbelopp 
tas av enhetschef.

Delegation för beslut om föreningsbidrag har saknats, därför kompletteras 
delegationsordningen med 1. 1.8. Beslut om föreningsbidrag.

Efter omorganisation är ekonomienheten organiserad under kommundirektör, 
därför behöver ekonomichef läggas till i punkterna 1.4.32 – 1.4.36.

Avdelningschef för kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar 
ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29
Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning med föreslagna förändringar

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Avdelningschef kommunserviceavdelningen
Teknisk chef
Fritidsansvarig

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 26 Förslag till revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr KS 2021/62

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderat förslag avseende arbetsordning för kommunfullmäktige att 
gälla med omedelbar verkan.

Ärendebeskrivning 
Utifrån situationen kopplad till covid-19 har frågan om att kunna deltaga på 
kommunfullmäktige på distans aktualiserats.  Enligt Kommunallagen ska 
fullmäktige besluta i sin arbetsordning om möjlighet att låta ledamöter deltaga på 
distans. Enligt kommunallagen får fullmäktige, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar 
delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till den politiska 
administrationen i Aneby kommun. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Mot bakgrund av att behovet har uppstått föreslås att 
kommunfullmäktiges arbetsordning revideras och medger deltagande på distans.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-07
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, 2021-01-07
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-01-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Avdelningschef kommunserviceavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 27 Beslut avseende inkommen skrivelse 
gällande att väcka ärendet rubricerat; Bemötande 
av revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby 
Bostäder för år 2017
Dnr KS 2018/3

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå den Moderata gruppens begäran om att väcka ärendet rubricerat; 
     Bemötande av revisionsberättelseför Stiftelsen Aneby 
     Bostäder för år 2017 och låta en extern sakkunnig granska revisions-
     berättelsen med dess underliggande rapport samt av Kommunfullmäktige    
     tagna beslut. 

Reservation
Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 2.

Ärendebeskrivning 
Den Moderata partigruppen inkom 2020-12-14, genom Caroline von Wachenfelt, 
med en skriftlig begäran om att väcka ärendet rubricerat; Bemötande av 
revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby Bostäder för år 2017. I skrivelsen begär 
den Moderata gruppen att revisionsberättelsen med dess underliggande rapport 
samt av kommunfullmäktige tagna beslut, ska granskas av en extern sakkunnig då 
gruppen anser att orätt synes ha skett, att kommunfullmäktiges beslut togs utan 
saklig grund och att detta bör utredas för att inte förtroendemässigt belasta 
kommunledningen framledes. 

Aneby kommun har avtal med Jönköpings kommun vad gäller juridisk kompetens 
och har begärt deras utlåtande i ärendet. Av utlåtandet framgår att revisionen 
arbetar oberoende, självständigt och med iakttagande av objektivitet. Det är inte 
förenligt med kommunallagen att i efterhand granska revisionens arbete och 
revisionsberättelsen och de beslut som fattats av fullmäktige med anledning av 
revisionsberättelsen. De understryker i sitt utlåtande att revisionen är ett 
granskande och inte ett beredande organ. Nämnda fullmäktigebeslut har dessutom 
vunnit laga kraft varför ärendet därmed är avslutat och fullmäktiges beslut kan 
inte ändras. 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Maria Lundblom Bäckström (KD) och Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M) 
yrkar på bifall till inkommen begäran om att väcka ärende rubricerat; Bemötande 
av revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby Bostäder för år 2017:

att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att låta en extern 
sakkunnig granska revisionsberättelsen med dess underliggande rapporter samt av 
kommunfullmäktige tagna beslut;
- Kommunfullmäktige 2018-04-23: Nekad ansvarsfrihet,
- Kommunfullmäktige 2018-06-18: Anklagelse om misskötsel.

Beslutsgång
Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att Caroline von 
Wachenfelts (M) med fleras förslag ställs mot tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition på bifall till Caroline von Wachenfelts (M) mot 
bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-12-14
Yttrande från Juridiska enheten, Stadskontoret Jönköping 2021-01-21 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-21

Beslutet skickas till
Caroline von Wachenfelt
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Reservation i ärendet 2021-02-01 §12 Dnr 2018-2

Vi Moderater har ända från att detta ärende togs upp i Kommunstyrelsen 2018 vänt oss mot den 
handläggning och de beslut som togs. 

Beslutet innebär i praktiken att döma någon ohörd, vilket vi inte trott var möjligt inte i det här landet, 
och inte i en demokratisk församling. Att den som inte fått försvara sig, dessutom inte begått något 
fel gör det hela ännu mera oförståeligt.

Vi Moderater tycker att det här borde rätas ut och rättas till. Gör om och gör rätt!  Därför har vi 
upprepade gånger överklagat och kommit ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi har ett 
flertal gånger fått gott stöd av juristerna på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En annan anledning till att vi drivit den här frågan så hårt, är att vi menar att om detta kommer till 
allmänhetens kännedom, så kommer det att bli väldigt svårt att rekrytera förtroendevalda. Hur ska 
någon våga ställa upp om de får höra att man på grund av ett påstått fel - som man inte försvara sig 
mot - kan bli dömd av den politiska församlingen för misskötsel, trots att det man var satt att sköta 
lämnades i fullgott skick?

Utöver vad vi tidigare framfört ser vi det som uppenbart att orätt har skett. Vi noterar med allvar de 
argument som framförs i bemötandet av omtalad revisionsberättelse. Argument som kommit fram 
vid den genomgång av aktuella dokument som Isaksson och Magnfält låtit göra. Vår begäran 
inkräktar inte på revisorernas självständiga ställning.

Vi förutsätter att Aneby kommun skall följa de råd och anvisningar som SKR ger ut. Vi tänker särskilt 
på den här skriften: Kommunal revision i stiftelse, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och 
ideella föreningar som är ett PM tillhörande God revisionssed i kommunal verksamhet 2018. Vi 
citerar under ansvarsprövning: ” I kommunala verksamhetsstiftelser förekommer att 
stiftelseförordnandet reglerar att fullmäktige ska ta ställning till om styrelsen ska beviljas eller nekas 
ansvarsfrihet, på samma sätt som för en kommunal styrelse eller nämnd.”

Vi har yrkat på att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att låta en extern 
sakkunnig granska revisionsberättelsen med dess underliggande rapporter samt av 
kommunfullmäktige tagna beslut. Kommunfullmäktige 2018-04-23: Nekad ansvarsfrihet, 2018-06-18: 
Anklagelse om misskötsel. Vårt yrkande avslogs, därför vill vi Moderater reservera oss mot beslutet i 
Kommunstyrelsen 2021-02-01 §12. Dnr 2018-3

För Moderaterna i Aneby

Caroline von Wachenfelt

Anita Walfridsson

Sandra Bergqvist

Bilaga 2. 1/1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 28 Revidering av Gång- och cykelplan
Dnr KS 2021/87

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad gång- och cykelplan för Aneby kommun.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 Gång- och cykelplan för Aneby 
kommun. Sedan dess har flera av åtgärderna i planen förverkligats. En ny 
kommunövergripande översiktsplan förväntas antas under 2021 och en aktuell 
gång- och cykelplan som grund till översiktsplanen är önskvärt.

Under hösten 2020 har samhällsavdelningen haft en praktikant på plansidan som 
arbetat med att inventera vilka åtgärder som gjorts sen Gång- och cykelplanen 
antogs och vilka som återstår att göra. Tillsammans med kommunens 
planarkitekter har en revidering av planen skett där de stora övergripande dragen 
är desamma som i tidigare version. Revideringen avser en uppdaterad inventering 
där det som gjorts inte längre ligger med som åtgärder samt ett tillägg på 
ytterligare en cykelvägsutbyggnad längs med Furulidsgatan för att säkerställa säkra 
skolvägar.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Revidering av Gång- och cykelplan för Aneby kommun
Tjänsteskrivelse, 2020-12-03
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2020-12-09

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 29 Medborgarförslag: Gällande miljö, 
sophantering och upphandling av bilar
Dnr KS 2020/210

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom kommunstyrelsens svar på medborgarförslag gällande miljö, 
sophantering och upphandling av bilar och ta svaret som sitt eget, samt

att medborgarförslaget med detta är besvarat

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar 
inkom till kommunen den 16 mars 2020. Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 
2020 att lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

”Gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar. 

Vad har de tre frågorna att göra med varandra? I dagsläget säljs våra sopor till en 
sophantering i Vetlanda och om jag förstått det rätt så får kommunen en 
ersättning för innehållet i de gröna påsarna som används till biogasproduktion. Ett 
alternativ till denna ersättning borde kunna vara att istället förhandla om att få 
(eller köpa till ett rabatterat pris) biogas i retur. Biogasen levereras med en 
lastväxlare och det är således inte en komplicerad sak att anlägga en biogasstation i 
Aneby. Om man dessutom väljer att upphandla biogasdrivna bilar till kommunens 
verksamhet så har man en både ekonomisk och en miljömässigt hållbar och 
modern lösning.” 

I ett förslag till svar finns dagens förutsättningar redogjorda med konstateranden 
och kommentarer. Sammanfattningsvis konstateras att det i dagsläget är det svårt 
att förverkliga medborgarförslaget fullt ut men läget och möjligheterna kan 
förändras fort. De synpunkter och förslag som har lämnats i medborgarförslaget 
kan finnas med i kommande arbete inom såväl planerings-, avfalls- som 
upphandlingsområdet. Med detta är medborgarförslaget besvarat.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-03-16
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-01-26
Tjänsteskrivelse, 2021-01-26

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2020-210 

Magnus Ardeby 
Järnvägsgatan 28 
578 33  ANEBY 
magnus.ardeby@gmail.com 

Svar på medborgarförslag gällande miljö, sophantering och 

upphandling av bilar 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om miljö, 

sophantering och upphandling av bilar. I medborgarförslaget skriver du 

” Vad har de tre frågorna att göra med varandra? I dagsläget säljs våra 

sopor till en sophantering i Vetlanda och om jag förstått det rätt så får 

kommunen en ersättning för innehållet i de gröna påsarna som används 

till biogasproduktion. Ett alternativ till denna ersättning borde kunna 

vara att istället förhandla om att få (eller köpa till ett rabatterat pris) 

biogas i retur. Biogasen levereras med en lastväxlare och det är således 

inte en komplicerad sak att anlägga en biogasstation i Aneby. Om man 

dessutom väljer att upphandla biogasdrivna bilar till kommunens 

verksamhet så har man en både ekonomisk och en miljömässigt hållbar 

och modern lösning.” 

Dagens förutsättningar med konstateranden och kommentarer 

I dagsläget betalar Aneby Miljö & Vatten AB, avfallskollektivet i 

kommunen, för att skicka rest- och matavfall till sorteringsanläggningen i 

Vetlanda. Utsorterat matavfall går sedan till Linköping och rötas till 

biogas. En förändring av hanteringen kräver samordning inom 

avfallssamarbetet som är initierat och påbörjat mellan Aneby, Eksjö och 

Nässjö kommuner. 

Även om den biogas som produceras från matavfallet i kommunen idag 

inte används inom kommunen bidrar den till klimatnytta på andra platser 

i landet. Ju mer biogas som kan produceras i Sverige desto mindre blir 

andelen naturgas i biogasnätet. I dagsläget är det cirka 40 procent 

naturgas i fordonsgasen. Som läget är nu är det svårt att se ett reducerat 

gaspris när det finns avsättning för all producerad gas. Gasproducenten 

har därigenom inget incitament för att sänka priset. Det går heller inte att 

”förhandla sig till bra priser på biogas”. Drivmedel ska upphandlas precis 

som allt annat och kommuner får enligt kommunallagen inte konkurrera 

på den offentliga marknaden.  

Bilaga 3. 1/2



När det kommer till fordon har kommunen idag främst dieselbilar. Att 

det inte har varit aktuellt med biogasfordon vid tidigare upphandlingar 

har helt att göra med avsaknaden av tankmöjligheter i kommunen. 

Nyligen har hemtjänstens fordon bytts ut och de flesta bilarna har då 

bytts ut mot elhybrider (så kallade mildhybrider). Kommunen använder 

SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, ramavtal idag, och där finns 

ett fåtal modeller med fordonsgas. Utbudet är mycket mindre än övriga 

fordonstyper inom avtalet, men ett litet utbud finns alltså. Som nämnts 

så blir avsaknaden av tankstation för biogas i Aneby ett stort hinder för 

biogasanvändning i kommunens fordon. 

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län finns mellan 

kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende 

främjande av produktion och användande av biogas. Aneby kommun har 

ställt sig bakom de åtagande som är möjliga i överenskommelsen utifrån 

avsaknaden av tankstation inom kommunen. Överenskommelsen 

innebär bland annat insamling av matavfall i kommunerna för 

biogasproduktion, men också att stor del av länstrafikens bussar ska 

drivas med biogas. Sedan juni 2020 drivs regionbussarna helt fossilfritt 

genom biogas, biodiesel och el. I stråket kring Aneby är det främst med 

biodiesel som drivmedel.  

Etablering av en tankstation för biogas är i mångt och mycket en 

marknadsfråga. Genom att ställa sig bakom biogasöverenskommelsen i 

länet har kommunen tagit steg på vägen för en etablering. Det slutliga 

steget måste dock marknaden ta. Problematiken kan liknas vid hönan 

och ägget och vilketdera som kom först, utan tankstation inga fordon 

och utan fordon ingen tankstation. Aneby kommun har fortsatt en 

positiv inställning till etablering av en tankstation och kommer att vara 

lyhörd för om och i så fall när en eller flera entreprenörer och 

återförsäljare inom området kan tänka sig en etablering inom 

kommunen. 

I dagsläget är det svårt att förverkliga medborgarförslaget fullt ut men 

läget och möjligheterna kan förändras fort. Aneby kommun är tacksam 

för de synpunkter och förslag som har lämnats i medborgarförslaget och 

de kan finnas med i kommande arbete inom såväl planerings-, avfalls- 

som upphandlingsområdet. 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Bilaga 3. 2/2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 30 Information från lokalbehovsgruppen
Dnr KS 2021/20

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om arbetet med förskolan 
Savannen som kommer att iordningställas till hösten 2021 samt ger en 
statusuppdatering kring hur arbetet med Vireda skola fortgår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 31 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande
Dnr KS 2021/20

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om covid-19 läget i kommunen, att kommunen har tecknat avtal 
med regionen om ett nytt hälsocenter i kommunen, den pågående processen om 
nytt avtal med regionen med naturbruksgymnasium, avvecklingsarbete med 
LEADER Sommenbygd-Vätterstrand samt arbetet med kommunens nya 
översiktsplan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 32 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll, 2021-01-13

Allmänna utskottet protokoll, 2021-01-18

Barn- och utbildningsutskottet protokoll, 2021-01-19

- Kontaktpolitiker för Aneby kommuns skolor 2019-2022

Sociala utskottet protokoll, §§ 18-19, 21, 26, 2021-01-28

Primärkommunalt samverkansorgan protokoll, 2020-12-17

- Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021-2023
- Presentation nära vård

Höglandets överförmyndarnämndprotokoll, 2021-01-13

- Delgivning av beslut, val av presidium till överförmyndarnämnden

Polismyndigheten: Uppföljning av medborgarlöften, 2020 tertial 3 Aneby 
kommun

Polismyndigheten: Antal anmälda brott december 2020

Nationella vårdkompetensrådet: kortsiktiga prognoser av examinerade från 
vårdutbildningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 33 Delegationsbeslut

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut.

Beslutsunderlag 
Tillförordnad kommundirektör, 2021-01-15
Tillförordnad socialchef, 2021-01-25
Redovisning av delegationsbeslut avdelningschef kommunserviceavdelningen, 
2021-01-29
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2021-01-29

26


	Protokoll förstasida
	Planeringsförutsättningar
	Beslut KS 2021-02-01
Planeringsförutsättningar

	Leader i kommande programperiod 2023 – 2027
	Beslut KS 2021-02-01
Leader i kommande programperiod 2023 – 2027
	Sida 1
	Sida 2


	Fördelning av föreningsbidrag 2021
	Beslut KS 2021-02-01
Fördelning av föreningsbidrag 2021
	2021-01-08-Bilaga föreningsstöd
	Sida 1
	Sida 2


	Uppföljning av näringslivsstrategi 2020 – 2024
	Beslut KS 2021-02-01
Uppföljning av näringslivsstrategi 2020 – 2024
	Sida 1
	Sida 2


	Information: HR
	Beslut KS 2021-02-01
Information: HR

	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Aneby kommun 2020
	Beslut KS 2021-02-01
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Aneby kommun 2020

	Förändringsarbete SOA medel 2021
	Beslut KS 2021-02-01
Förändringsarbete SOA medel 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Finansrapporter december 2020
	Beslut KS 2021-02-01
Finansrapporter december 2020

	Gemensamt ekonomiservicekontor på Höglandet
	Beslut KS 2021-02-01
Gemensamt ekonomiservicekontor på Höglandet
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av delegationsordning
	Beslut KS 2021-02-01
Revidering av delegationsordning

	Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
	Beslut KS 2021-02-01
Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

	Beslut avseende inkommen skrivelse gällande att väcka ärendet rubricerat; Bemötande av revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby Bostäder för år 2017
	Beslut KS 2021-02-01
Beslut avseende inkommen skrivelse gällande att väcka ärendet rubricerat; Bemötande av revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby Bostäder för år 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Reservation KS 2021-02-01

	Revidering av Gång- och cykelplan
	Beslut KS 2021-02-01
Revidering av Gång- och cykelplan

	Medborgarförslag: Gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar
	Beslut KS 2021-02-01
Medborgarförslag: Gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar
	Forslag svar MBF miljö sophantering bilar 2021-01-26 rev 2021-01-27_2
	Sida 1
	Sida 2


	Information från lokalbehovsgruppen
	Beslut KS 2021-02-01
Information från lokalbehovsgruppen

	Information från kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande
	Beslut KS 2021-02-01
Information från kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande

	Anmälningsärenden
	Beslut KS 2021-02-01
Anmälningsärenden

	Delegationsbeslut
	Beslut KS 2021-02-01
Delegationsbeslut




