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 Sammanträdesdatum
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Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Blåljushuset kl. 13:00-17:25

Beslutande
Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande

Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande
Niklas Lindberg (S) 
Birgitta Svensson (S) §§ 52-64, 73-82
Tommy Gustafsson (S)
Tobias Kreuzpointner (C) 
Anna Ekström (L)
Sandra Bergqvist (M)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Kristin Apsey (SD)

Tjänstgörande ersättare Ulf Lundberg (M) ers. Anita Walfridsson (M)
Paul Brinkmann (C) ers. Gudrun Andersson (C)
Torbjörn Adolfsson (S) ers. Arijana Jaciz (S)

Övriga närvarande 
Tjänstemän Anna-Lena Holstensson, nämndsekreterare

Charlotte Johansson, kommundirektör
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen  
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef
Toni Subotin, digitaliseringsstrateg §§ 52-56
Fredrik Persson, beredskaps- och säkerhetssamordnare §§ 57-58
Bosse Rofors, avdelningschef barn- och utbildningsavdelningen § 64
Josefin Björlingson, HR-chef §§ 64-68, 71-72
Mikael Fornander, avdelningschef sociala avdelningen §§ 64-70, 73
Michael Wirestam, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen §§ 66-70

Övriga Erik Selander, dataskyddsombud Höglandsförbundet §§ 52-56
Helene Ersson, förändringsledare Norrlands utredningstjänst § 73

Utses att justera Tobias Kreuzpointner

Justeringens plats Kommunhuset 2020-04-16 Paragrafer 52-82
och tid

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

Anna-Lena Holstensson
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 52 Mötets öppnande

Beslut 
Ordförande Beata Allen öppnar mötet. 
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 53 Val av justerare

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Tobias Kreuzpointner som justerare.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 54 Godkännande av föredragningslista

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen

med tillkommande informationsärende punkt 5, Information om uppföljning av 
intern revisionen. 
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 55 Dataskyddspolicy för Aneby kommun

Beslut 
Kommunstyrelsenbeslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta föreslagen dataskyddspolicy inklusive rättsakten.

Ärendebeskrivning 
Erik Selander dataskyddsombud på Höglandsförbundet informerar om 
dataskyddspolicyn. 

Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen, vara rådgivande till de personuppgiftsansvariga 
nämnderna samt att ha en oberoende roll.

På grund av ikraftträdandet av europeiska GDPR-förordningen behöver 
kommunens olika nämnder säkerställa att personuppgifter inom olika avdelningar 
och inom olika nämnders verksamhetsområden får föras över mellan varandra. 
Därför har Höglandsförbundet tagit fram ett förslag till gemensam 
dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn omfattar följande: 

 Rättslig grund
 Skyldigheter för den om behandlar personuppgifter
 Roller och ansvar
 Incidentrapportering
 Riktlinjer
 Lagring och säkerhet. 

Beslutsunderlag

Dataskyddspolicy för Höglandsförbundet, 2019-10-25
Förslag till Dataskyddspolicy för Aneby kommun
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-03-16
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 56 Information om uppföljning av 
internkontrollen gällande dataskyddet

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Erik Selander dataskyddsombud på Höglandsförbundet informerar om 
internkontrollen som genomfördes 2019 i Aneby kommun.

Resultatet av internkontrollen var någorlunda tillfredsställande. 
Personuppgiftsansvarig bör inventera det ostrukturerade materialet, se över 
informationsblanketter samt införa rutiner för känsliga dokument. 

Dataskyddsombudet ser gärna att det utses personuppgiftsadministratörer på de 
olika avdelningarna som kan vara personuppgiftssamordnaren behjälplig. 

Vidare anses följande prioriteringar vara av vikt.

 Informationsplikt
 Informationshanteringsplan
 Uppdatering av registerförteckningen
 Implementering av styrande dokument
 Utbildningsplan

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 57 Lägesrapport coronavirus covid-19

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Fredrik Persson informerar hur det i 
dagsläget ser ut i Aneby kommun avseende coronaviruset (covid-19). 

Kommunens lokala ISF (Inriktnings- och samordningsfunktion) är aktiv och 
träffas ett par gånger i veckan. 

Rekrytering av vikarier pågår löpande.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 58 Information om krisledningsnämnd

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Fredrik Persson informerar om 
krisledningsnämnden samt hur och när den eventuellt aktiveras. 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 59 Uppföljning av Internkontrollplan 2019
Dnr KS 2019/490

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan för 2019, samt

att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med 
uppföljningen säkerställs kontrollen och eventuella avvikelser kan åtgärdas i det 
fortsatta arbetet och i internkontrollen.

Aneby kommuns reglemente för intern revision och kontroll, som antogs av 
kommunstyrelsen 16 januari 2017, § 13, syftar till att säkerställa att 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet kunna 
säkerställa att;

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig.
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Internkontrollplanen för 2019 fastställdes av kommunstyrelsen 19 juni 2019, § 
102.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-03-16
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2020-03-16
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-03-18
Tjänsteskrivelse, 2020-03-30
Uppföljning internkontroll 2019
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2020-04-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 60 Ramjustering 1, 2020
Dnr KS 2020/5

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ramjustering 1 av budget 2020.

Ärendebeskrivning 

I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 1 av budget 
2020.

Justeringarna avser:

- tre respektive fyra månaders löneöversyn från 2019 med påverkan på 2020 
års budget; 2 243 000 kronor.

- överföring av budget för HR- och ekonomienheten från 
kommunserviceavdelningen till kommunövergripande; 7 773 000 kronor. 
Budgetjusteringen är en följd av beslut av kommundirektör i enlighet med 
delegationsordningen.

- överföring av budget för kultur och fritidsverksamheten från 
kommunserviceavdelningen till barn- och utbildningsavdelningen; 6 656 
000 kronor. Budgetjusteringen är en följd av beslut av kommundirektör i 
enlighet med delegationsordningen.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-03-16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 61 Prövning av Aneby Miljö & Vatten AB:s 
verksamhet 2019 och dess förenlighet 
medkommunalt ändamål och befogenheter
Dnr KS 2020/236

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdraget är utfört enligt kommunallagen 6 kap. 9 §, samt

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen skyldighet att fastställa att 
kommunens bolag har bedrivit en verksamhet som är förenligt med fastställda 
ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta enligt kommunallagen 6 
kap. 9 § uppsiktsplikt. 

”Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2017:725).” 

Prövningen för 2019 års verksamhet har gjorts utifrån Amaq:s bokslut per augusti 
och december tillsammans med både förtroendevaldas och de auktoriserade 
revisorernas bedömningar. Granskningen har utgått från ”Principer för styrning 
av kommun- och landstingsägda bolag” (SKR).

Under 2019 fördes en dialog kring förbättringsområden och kompletterande 
rapportering har skett i 2019 års årsredovisning. 

Delar av kommunstyrelsens presidium har även följt bolagets verksamhet via 
ägarsamråd under året. 

Bedömningen att bolaget under 2019 bedrivit en verksamhet som är förenlig med 
det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

På grund av jäv deltar inte Irene Oskarsson (KD) i beslutet i detta ärende.
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-24
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-03-30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 62 Stämmoinstruktioner till ombud vid 
bolagsstämma för Aneby Miljö & Vatten AB 2020
Dnr KS 2020/234

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen och fastställande av resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31,  

att godkänna disposition av årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och för verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31, samt

att överlämna följande policydokument fastställda av kommunfullmäktige under 
2019: Bolagsordning för Aneby Miljö & Vatten, Strategisk plan Aneby kommun 
2020-2023, Trafiksäkerhetspolicy för Aneby kommun och IT-säkerhetspolicy.

Ärendebeskrivning 
Det åligger ägaren av bolaget att utse ett stämmoombud som i enlighet med de 
instruktioner ägaren anger föra ägarens talan vid årsstämman/bolagsstämman. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2019, § 16 att utse kommunstyrelsens 
ordförande Beata Allen till ombud till Aneby Miljö och Vatten AB:s 
bolagsstämma 2019-2022 samt att utse kommunstyrelsens l:e vice ordförande 
Caroline von Wachenfelt och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Arijana Jazic. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

På grund av jäv deltar inte Irene Oskarsson (KD) i beslutet i detta ärende.

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut kommunfullmäktige, 2019-06-17
Tjänsteskrivelse, 2020-03-24
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-03-30
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019
Revisionsberättelse för 2019
Årsredovisning för Aneby Miljö & Vatten 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 63 Omdisponering av investeringsbudget 
2020
Dnr KS 2020/5

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att överföra 15 021 tkr av ej förbrukade investeringsmedel från 
investeringsbudgeten för 2019 till investeringsbudgeten för 2020.

Ärendebeskrivning 

Under 2019 investerade kommunen för 55 621 tkr av en budget på 70 661 tkr, 
vilket motsvarar en förbrukning om 79%. Ett antal investeringsprojekt har dock 
inte slutförts alternativt inte påbörjats under 2019. Det finns därmed ett behov av 
att föra över kvarvarande investeringsmedel till 2020 års investeringsbudget.

Ett antal genomförda investeringsprojekt visar på negativ avvikelse mellan utfall 
och budgeterat belopp. För att täcka överskridanden används överblivna medel 
från avslutade investeringar.

Överföringen från 2019 till 2020 ger en sammanlagd budget för 2020 
motsvarande 59 001 tkr.

Överföring från 2019 15 021 tkr

Investeringsbudget 2020 43 980 tkr

Summa investeringsbudget 2020 59 001 tkr

I nedan tabell visas beslutad budget inom respektive område för år 2020-2022. Ny 
2020 visar uppdelningen per område efter överföring av investeringsmedel.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020 Ny 2020 2021 2022
EGENFINANSIERADE INVESTERINGAR
Byggnader 6 830 11 074 9 490 9 600

Gator och vägar 950 2 351 950 950

Inventarier 1 750 2 119 3 380 0

Maskiner 650 1 050 0 0

Programvaror 2 000 2 099 1 700 200

Teknik 1 200 1 332 500 0

Utemiljö 1 600 1 976 1 600 100

Exploatering 0 0 400 600

Summa egenfinansierade investeringar 14 980 22 001 18 020 11 450

LÅNEFINANSIERADE INVESTERINGAR
Korttidsenhet/trygghetsboende 20 000 28 000 12 000 0

Vireda skola 9 000 9 000 9 000 0

Summa lånefinansierade investeringar 29 000 37 000 21 000 0

TOTALT 43 980 59 001 39 020 11 450

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-03-09
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 64 Avrapportering av kommunstyrelsens 
uppdrag till budgetberedningen angående budget 
2021-2023
Dnr KS 2020/44

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom att avdelningarna arbetar vidare med de av 
förvaltningen föreslagna åtgärder, vilka ryms inom delegationsordningen, samt 

att förvaltningen återkommer med beslutsunderlag till kommunstyrelsen den 1 
juni, inklusive risk- och konsekvensanalyser, för de föreslagna åtgärder som kräver  
politisk beredning och beslut.

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna har presenterat ett omfattande underlag inför förslag till budget 
2021-2023. En stor del av förslagen kan genomföras utan politiska beslut. Där 
politiska beslut krävs kommer kompletterande underlag med riskanalyser att 
presenteras.

Yrkande
Ordförande Beata Allen (C) yrkar att de av budgetberedningens föreslagna att-
satser ändras till: 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom att avdelningarna arbetar vidare med de av 
förvaltningen föreslagna åtgärder, vilka ryms inom delegationsordningen, samt 

att förvaltningen återkommer med beslutsunderlag till kommunstyrelsen den 1 
juni, inklusive risk- och konsekvensanalyser, för de föreslagna åtgärder som kräver  
politisk beredning och beslut.

Beslutsgång

Ordförande Beata Allen (C) ställer budgetberedningens förslag mot sitt eget och 
finner att kommunstyrelsen bifaller enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-03-30
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 65 Utredning av upphandling av personlig 
assistans enligt LOU

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till sociala utskottet att utreda upphandling enligt LOU avseende 
personlig assistans där både för- och nackdelar redovisas, samt 

att utredningen återrapporteras för beslut till kommunstyrelsen den 1 juni 2020.

Ärendebeskrivning 
Sociala avdelningen har möjlighet att tillsammans med ett antal kommuner i länet 
genomföra en gemensam upphandling enligt LOU avseende personlig assistans. 
Frågan behöver utredas utifrån förutsättningar och möjligheter samt även belysa 
eventuella nackdelar. För att kunna delta i den gemensamma upphandlingen måste 
beslut fattas av kommunfullmäktige senast den 15 juni.

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-03-30
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KS § 66 Remissvar gällande Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 Jönköpings 
län
Dnr KS 2020/195

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna nedanstående yttrande med synpunkter från Aneby kommun över 
remissförslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings 
län.

Remissvar

Aneby kommun är övergripande positiv till förslaget till regionalt 
trafikförsörjningsprogram med dess höga ambitioner och målsättningar. 
Kommunen vill särskilt lyfta fram det positiva i stycket om jämställdhet och social 
hållbarhet och att detta behandlas i programmet. 

40 miljoner resor är ett enkelt och lättillgängligt och ambitiöst mål. Möjligen kan 
frågan ställas om målsättningen är rimlig utifrån ekonomiska förutsättningar och 
de krav det ställer på ytterligare skattefinansiering under programperioden? När 
det kommer till nåbarhet menar kommunen att målsättningen är för lågt satt. 

Mot bakgrund av dagens urbanisering så tyder det mesta på att målsättningen kan 
uppnås och till och med överträffas bara genom denna, samtidigt är det angeläget 
att kollektivtrafiken, så långt det är möjligt, även blir ett någorlunda gångbart 
alternativ i de delar av länet där befolkningstätheten är lägre. 

För Aneby kommuns del behöver länstrafiken ta höjd för en 
kollektivtrafikförsörjning mot Haurida och Vireda där det idag, med undantag för 
närtrafik, saknas utbyggd kollektivtrafik. Kommunen växer i de här områdena, 
västerut, vilket bland annat gör att grundskolan i Vireda kommer att byggas ut 
under det kommande året. 

I sammanhanget vill kommunen trycka på vikten av att länstrafiken fortsatt 
arbetar med förenkling av och förtydligande kring den anropsstyrda trafiken, 
närtrafiken. Trenden tycks gå mot lösningar med digitalisering i samband med 
transporter på landsbygden. Det ger ett stort värde att länstrafiken som 
kollektrafikmyndighet svarar för helhetslösningar, inte minst när det kommer till 
just digitaliseringen.
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Den generella pendlingen ökar stadigt i kommunen. Vikten av en väl utbyggd och 
väl fungerande kollektivtrafik blir allt högre och tydligare. Gränslös 
regionöverskridande trafik omnämns i programmet. Aneby kommun vill 
ytterligare påtala vikten av denna. 

För människor i vardagen är administrativa gränser ointressanta. En 
sammanhållen trafikering över länsgränserna med gemensamma biljett- och 
betalsystem är av stor vikt för en förstorad arbetsmarknads- och studieregion. 
Detta bör vara en tydligare ambition i trafikförsörjningsprogrammet. 

För Aneby kommun skulle en sammanhållen trafikering längs stambanan i första 
hand mellan Nässjö och Linköping betyda oerhört mycket såväl för 
kommuninvånarna som för företagen och dess möjlighet till 
kompetensförsörjning. Önskvärt är en sammanhållen trafikering hela vägen 
mellan Jönköping och Norrköping.

Kollektivtrafiken har en stor och viktig roll i samhället. Det är viktigt att den 
upplevs trygg och robust, både när det kommer till själva resandet men även när 
det kommer till resecentrum, stationsområden, hållplatser och väderskydd. Aneby 
kommun menar att det vore positivt om den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
tar över skötsel och drift av samtliga hållplatser runt om i länet. Det skulle ge en 
större likhet och samordningsvinster skulle uppnås. Tryggheten skulle därigenom 
också förbättras.

När det kommer till övrig planering och infrastruktur är det av vikt att god 
samordning kan ske i första hand mellan kommun och region. Dessutom behöver 
regionala infrastrukturmedel i högre grad riktas mot åtgärder som underlättar och 
förbättrar det kollektiva resandet, exempelvis genom uppförande av 
cykelparkeringar och –garage samt anläggande av pendlingsparkeringar. 

Utöver detta även satsningar när det kommer till trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för oskyddade trafikanter. Allt för att förbättra förutsättningarna för en 
kombinerad mobilitet, kombination mellan olika trafikslag och det kollektiva 
resandet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den 1 januari 2012 
ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att 
upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit 
fram förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2035 (RJL 2019/2969). 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på att redovisa mål för 
regionens kollektivtrafik fram till år 2035 samt med en utblick bort mot år 2050. 
Programmet ska beskriva inriktningen för all regional kollektivtrafik, det vill säga 
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kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del 
består av vardagsresande.

Programmet har en tydligt strategisk inriktning med fokus på ett antal 
övergripande mål. Inför varje år arbetas en handlingsplan fram och de uppsatta 
målen följs löpande upp i anslutning till regionens budget- och bokslutsarbete.
Genomarbetningar/uppdateringar av trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 
mitt i mandatperioderna, 2024 och 2028 vilket alltså då också motsvarar en gång 
per mandatperiod.

Länets kommuner, angränsande kommuner och regioner, myndigheter, 
näringslivsaktörer, organisationer med flera ges möjlighet att yttra sig över 
förslaget till trafikförsörjningsprogram. Remissperioden sträcker sig från 31 
januari till 4 maj och regionfullmäktige fastställer därefter regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2035.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Remissversion av regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings 
län
Missiv, 2020-01-30
Tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-03-16
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KS § 67 Handlingsprogram Lagen om skydd mot 
olyckor
Dnr KS 2020/48

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor för Aneby kommun under mandatperioden 2019-2022.

Motivering
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor är ett 
övergripande styrdokument för den olycksförebyggande verksamheten 
och för räddningstjänsten i kommunen. Handlingsprogrammet ska 
fastställas av kommunfullmäktige och förnyas varje mandatperiod.

Nuvarande handlingsprogram antogs av kommunfullmäktige 27 februari 
2017 och det är därmed dags för fullmäktige att anta ett nytt program.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från det befintliga 
handlingsprogrammet och har varit ute för samråd hos berörda, bland 
andra länsstyrelsen, kommunerna i länet och regionen. Förslaget har 
förändrats något utifrån de inkomna synpunkterna.

Ärendebeskrivning 
I lagen om skydd mot olyckor (2003:778), förkortat LSO, regleras 
statens, kommunernas och den enskildes skyldigheter. Lagen säger att 
kommunerna dels måste upprätta ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och dels ett för räddningstjänst. Aneby har 
valt att ha bägge delarna i samma handlingsprogram.

Kommunen har tillsynsansvaret så att lagen följs. Lagen innebär därmed 
att kommunen dels är myndighet med tillsynsansvar utifrån 
lagefterlevnad och dels är verksamhetsutövare och fastighetsägare.
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Kommunen ska med utgångspunkt till de lokala förutsättningarna 
formulera mål för att nå de nationella målen samt redovisa vilka risker 
som finns i kommunen, hur det förebyggande arbetet är organiserat, 
samt vilken förmåga kommunen har att göra räddningsinsatser.

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor är ett 
övergripande styrdokument för den olycksförebyggande verksamheten 
och för räddningstjänsten i kommunen. Handlingsprogrammet ska 
fastställas av kommunfullmäktige och förnyas varje mandatperiod.

Syftet med handlingsprogrammet är bland annat att minska antalet 
olyckor i kommunen. Ett annat syfte är att minska samhällets sårbarhet 
och öka robustheten. Det gäller att förbereda och förebygga. Ett annat 
syfte och mål är att stärka kunskaperna och kännedomen hos 
verksamhetsansvariga och beslutsfattare om kommunens olycksrisker.

Handlingsprogrammet kommer att kompletteras med en del som 
berör sprängämnesprekursorer enligt lag 2014-799.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för 
Aneby kommun, mandatperioden 2019-2022
Remissbegäran
Sammanställning remissvar
Samrådsyttrande, 2020-01-19
Tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-19
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KS § 68 Förändring avseende personligt ombud
Dnr KS 2014/350

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inte starta upp personligt ombudsverksamhet i egen regi, samt

att inte ingå samverkan med Eksjö, Nässjö, Sävsjö samt Vetlanda kommuner 
gällande personligt ombud. 

Ärendebeskrivning 
2019-08-15 föreslog Sociala Utskottet att Kommunstyrelsen skulle fatta beslut om 
att det länsgemensamma avtalet angående personligt ombud skulle avslutas (KS 
2019-08-19, § 122). Vid föredragningen av ärendet i Kommunstyrelsen framgick 
det att Höglandskommunerna, Nässjö, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda under hösten 
2019 sannolikt skulle utreda förutsättningarna för samverkan avseende Personligt 
ombud. Utredningen avseende samverkan om Personligt ombud har letts av 
Nässjö kommun, socialchef Mats Petersson och utredare Amanda Rothén. 

Under hösten 2019 har arbete pågått med att utreda huruvida det finns möjlighet 
till samverkan mellan ovanstående kommuner angående personligt ombud.

Förvaltningen ser att utifrån utredningens slutsatser att det inte är möjligt utifrån 
det ekonomiska läget att samverka kring personligt ombud. Dock ska denna 
målgrupp inte bortprioriteras, utan att arbetet med personer med psykisk 
funktionsnedsättning och eventuell samsjuklighet är ett av socialtjänstens uppdrag. 
Förvaltningen ser att det finns möjlighet att stötta denna målgrupp genom insatser 
såsom öppenvård och boendestöd

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande Beata Allen (C) yrkar att beslutssatsen ändras till: 

att inte starta upp personligt ombudsverksamhet i egen regi, samt

att inte ingå samverkan med Eksjö, Nässjö, Sävsjö samt Vetlanda kommuner 
gällande personligt ombud. 
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Beslutsgång

Ordförande Beata Allen (C) ställer sociala utskottets förslag mot sitt eget och 
finner att kommunstyrelsen bifaller enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-03-18
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KS § 69 Information: Översiktsplan för Aneby 
kommun
Dnr KS 2020/33

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om att de två sista 
medborgarmöten (Askeryd och Aneby tätort) har skjutits på framtiden på grund 
av rådande situation med corona Covid-19. Planarkitekterna håller öppen dörr i 
kommunhuset vid två tillfällen i april där kommuninvånarna ges möjlighet att 
diskutera och komma med synpunkter på översiktsplanen. 

Styrgruppen kommer att träffas under vecka 16.
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KS § 70 Information: Lokalbehovsgruppen
Dnr KS 2019/421

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om utbyggnaden av Vireda 
skola. Det förs även en dialog med Aneby bostäder gällande kvarteret Katten och 
ett köp av fastigheterna samt förändringar i kommunhuset.
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KS § 71 Systematiskt arbetsmiljöarbetet i Aneby 
kommun 2019
Dnr KS 2020/109

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019.

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. 

Resultat
Enkäten skickades ut och besvarades via enkätverktyget av 19 chefer. Resterande 
chefer i Aneby kommun har fyllt i enkäten skriftligt. Sammanfattningsvis visar 
resultatet att Aneby kommuns arbetsmiljöpolicy är ”ganska känd” bland 
medarbetarna. Näst intill samtliga upplever att de arbetat med resultatet från 
medarbetarenkäten, vilket också fungerar som Aneby kommuns psykosociala 
skyddsrond. 

Samtliga som besvarat enkäten upplever att medarbetarsamtal och samverkan 
fungerar väl och att arbetsmiljöuppgifter har delegerats på ett korrekt sätt. Näst 
intill samtliga upplever också att arbetsskador och tillbud rapporteras in i Aneby 
kommuns uppföljningsverktyg samt att riskbedömningar görs vid förändringar. 
Enstaka chefer har fyllt i att det inte görs, vilket resulterar i en handlingsplan. 

Knappt en handfull chefer uppger att de inte genomfört en fysisk skyddsrond 
under 2019, vilket resulterat i att det ska genomföras omgående. 

I enkäten finns frågor om hur cheferna arbetar med sjukfrånvaron på 
arbetsplatsen. Näst intill samtliga har svarat att de månadsvis följer upp 
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sjukfrånvaron, och att det genomförs omtankessamtal vid hög korttidsfrånvaro. 
Samtliga uppmärksammar behov av hälsofrämjande insatser samt förebyggande 
rehabilitering för att undvika framtida sjukskrivning. Några få chefer upplever sig 
osäkra i rehabiliteringsarbetet. 

I enkäten får chefer, medarbetare samt skyddsombud besvara frågor som rör 
deras kunskap och arbetsmiljölagstiftning, risker i arbetet samt hur man ska arbeta 
på ett säkert sätt. Chefs- och skyddsombudsgrupperna har med något undantag 
valt ”stämmer helt och hållet” alternativt ”stämmer ganska bra” på samtliga 
frågor. Medarbetargruppen har liknande svar frånsett sina kunskaper om 
arbetsmiljölagstiftning där en handfull svarat ”stämmer ganska dåligt”. 

Näst intill samtliga upplever att företagshälsovården anlitas när behov föreligger 
men att statistik från företagshälsovården inte följts upp. 

Frågan som rör det systematiska brandskyddsarbetet visar på att flera chefer 
behöver stöd i det arbetet. Insatser är planerade under 2020. 

Sammanfattningsvis
Resultatet av den årligt uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar 
att många delar fungerar väl. Det finns enstaka chefer som behöver mer anpassat 
stöd i arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att arbetsmiljön följs upp på ett 
tillfredsställande vis på arbetsplatsen. Detsamma gäller rehabiliteringsarbetet där 
utbildningsinsatser för samtliga chefer finns inplanerade under 2020. 

Statistik från företagshälsovården skickas till HR två gånger per år, och 
presenteras i den kommunövergripande samverkansgruppen. 

Resultatet visar att det finns behov av att förtydliga arbetet med det systematiska 
brandskyddsarbetet i Aneby kommun samt öka kunskapen något kring 
arbetsmiljölagstiftning för medarbetarna. 

HR-chef Josefin Björlingsson redogör för ärendet.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Sammanställning av enkätsvar
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-02-17
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KS § 72 Information från HR-chef

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
HR-chef Josefin Björlingsson informerar om att sjukfrånvaron i kommunen har 
ökat de senaste åren. 2019 var sjukfrånvaron 5,9 % mot 2018 då den låg på 5,7 %. 
På grund av corona-viruset kan det bli en ökning även under 2020. 

Myndighetsenheten har minskat sin sjukfrånvaro från 12 % till 9 %, en bidragande 
orsak kan vara friskvårdstimmen som har införts på försök. 
Kommunserviceavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen redovisar en 
minskad sjukfrånvaro.

HR-enheten planerar för en omorganisation. 
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KS § 73 Slutrapportering förändringsarbete 
sociala avdelningen
Dnr KS 2020/106

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Helene Ersson, Norrlands utredningstjänst berättar om förändringsarbetet som 
har påbörjats inom sociala avdelningen. 

Medarbetare inom äldreomsorgen har medverkat för att tillsammans skapa 
förståelse för vad som är kvalitet för Esther, samt att skapa en bra arbetsmiljö 
med ett ändrat arbetssätt och det till en lägre kostnad. 

Det nya arbetssättet har prövats i mindre skala och kommer att omfatta hela 
verksamheter med gemensamma ledningsprinciper och ett nytt arbetssätt. 

Helene Ersson kommer att finnas kvar som ett stöd under hela 2020.

Beslutsunderlag 
Aneby kommun, Förändringsarbetet inom sociala avdelningen, 2020-04-01

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 74 Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag
Dnr KS 2020/258

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Ärendebeskrivning 

Till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober redovisas obesvarade 
motioner och medborgarförslag. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
kommunen svara inom ett år. Det finns 2 obesvarade motioner och 3 obesvarade 
medborgarförslag att redovisa:

Motioner

Motion: Ökad attraktivitet - Furulidsområdet 
KS 2019-354                       Inkom: 2019-04-29

Motion: Förkortningslexikon
KS 2019-849 Inkom: 2019-12-02

Medborgarförslag

Medborgarförslag: Gång- och cykelbana på Framtidsvägen

KS 2010-66   Inkom: 2020-01-12

Medborgarförslag: Större parkering vid Parkskolan

KS 2020-208 Inkom: 2020-03-03

Medborgarförslag: Gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar.

KS 2020-210 Inkom: 2020-03-16

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31
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KS § 75 Försäljning av Smålands Turism AB
Dnr KS 2020/270

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Aneby kommun säljer sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region 
Jönköpings län. Aktierna säljs till sitt nominella värde,

att ett samverkansavtal upprättas mellan regionens kommuner, Region Jönköpings 
län och Smålands Turism AB, samt

att detta beslut gäller under förutsättning att likartat beslut fattas, i god tid före 
bolagsstämman 2020-06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län.
 
Sammanfattning 
I juni 2019 initierade ägarna till Smålands Turism AB en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en försäljning av kommunernas aktier till 
Region Jönköpings län. I dag äger regionen 50 procent av aktierna i bolaget, 
medan kommunerna äger övriga 50 procent. Under våren 2020 ska ett 
samarbetsavtal mellan kommunerna och Region Jönköpings län arbetas fram. 
Avtalet ska reglera formerna för framtida samverkan.

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län äger 50 procent av Smålands Turism AB. Länets tretton 
kommuner önskar nu överlåta sina aktier i bolaget till Region Jönköpings län.
Vid bolagsstämman i juni 2019 fick en arbetsgrupp i uppdrag att arbeta igenom 
frågeställningarna gällande ägardirektiv, styrelsearvode, långsiktig finansiering av 
företaget, samverkan mellan företaget, kommunerna och Region Jönköpings län.

Arbetsgruppens förslag är dels att kommunerna överlåter sina aktier i bolaget så 
att Region Jönköpings län blir ensam ägare till Smålands Turism AB, dels att ett 
avtal upprättas som reglerar hur bolaget och kommunerna ska samverka.
Frågan har varit uppe till diskussion och ställningstagande i Primärkommunal 
samverkan (PKS) samt i Kommunalt forum. Samverkansavtalet ska vara 
undertecknat senast i samband med ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2020.
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Nuvarande aktiefördelning i Smålands Turism AB är:

Ägare Antal aktier Andelstal (%)
Region Jönköpings län 300 50
Aneby kommun 6 1
Eksjö kommun 18 3
Gislaved kommun 30 5
Gnosjö kommun 6 1
Habo kommun 6 1
Jönköping kommun 108 18
Mullsjö kommun 6 1
Nässjö kommun 24 4
Sävsjö kommun 12 2
Tranås kommun 18 3
Vaggeryd kommun 12 2
Vetlanda kommun 24 4
Värnamo kommun 30 5
Summa 600 100

De 300 aktier som ägs av kommunerna föreslås säljas till sitt nominella belopp, 

1 000 kronor per aktie. Det innebär för Aneby kommuns del en försäljning av  6 
aktier till ett totalt värde av 6 000 kr. 

Försäljningen förutsätter att likartade beslut fattas i samtliga länets kommuner. 
Det behöver göras i god tid före bolagsstämman i Smålands Turism AB den 3 juni 
2020.

För att reglera hur Smålands Turism AB och länets kommuner ska samverka, 
utifrån bolagets uppdrag och kommunernas behov, utan att kommunerna har ett 
ägarinflytande, ska ett samverkansavtal tas fram. Arbetet med avtalet sker i 
samverkan mellan bolaget, kommunerna och Region Jönköpings län. Detta sker 
under våren 2020.

I samband med att Region Jönköpings län tillträder som ensam ägare av bolaget 
kommer nuvarande styrelse att avgå och en ny styrelse väljas. Förslag till ny 
styrelsesammansättning är:

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter (inga ersättare) varav fem utses av Region 
Jönköpings län, en ledamot nomineras av kommunerna via Primärkommunal 
samverkan (PKS) och en ledamot med erfarenhet från branschen nomineras 
genom Smålands Turism AB. Regionrevisionen utser lekmannarevisor i bolaget.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-24
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KS § 76 Val av ombud till Inera AB:s ägarråd
Dnr KS 2020/269

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunstyrelsens ordförande Beata Allen till ombud vid Inera AB:s 
ägarråd 2020, att som ersättare i första hand utse kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Caroline von Wachenfelt och i andra hand kommunstyrelsens andre 
vice ordförande Arijana Jazic.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun är delägare i Inera AB. Inera AB har digitalt ägarråd den 13 maj 
och årsstämma den 17/6 2020. Ombud ska utses att representera Aneby 
kommun.                                                                                                                                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31
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KS § 77 Avsägelse av uppdrag barn- och 
utbildningsutskottet
Dnr KS 2020/292

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Niklas Lindbergs (S) avsägelse.

Ärendebeskrivning 
Niklas Lindberg (S) lämnade den 6 april 2020 in en avsägelse avseende uppdrag i 
barn- och utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse förtroendeuppdrag Niklas Lindberg.
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KS § 78 Val av ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsutskottet

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Tommy Gustafsson (S) som ledamot och tillika vice ordförande i barn- 
och utbildningsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna föreslår Tommy Gustafsson (S) som ledamot och tillika vice 
ordförande i barn- och utbildningsutskottet. 
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KS § 79 Val av ersättare till barn- och 
utbildningsutskottet

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Torbjörn Adolfsson (S) som ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna föreslår Torbjörn Adolfsson (S) som ersättare i barn- och 
utbildningsutskottet.
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KS § 80 Val av ordinarie ledamot i allmänna 
utskottet

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Niklas Lindberg (S) till ordinarie ledamot i allmänna utskottet.

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna föreslår att Niklas Lindberg (S) som ordinarie ledamot i 
allmänna utskottet. 
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KS § 81 Delegationsbeslut

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera anmälda delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning 
Rekryteringar 2019

Personalomsättning 2019
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KS § 82 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet protokoll, 2020-03-16

Barn- och utbildningsutskottet protokoll, 2020-03-16

Sociala utskottet protokoll, 2020-03-18

Budgetberedningen protokoll, 2020-03-30

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll, 2020-04-01

Årsrapport patientnämnden 2019, Region Jönköping

Revisionsberättelse 2019, Jönköpings läns arkivförbund

Bidrag till tillgängliggörande Kulturreservatet Åsens by

Primärkommunalt samverkansorgan protokoll, 2020-01-30

Dialogmöte Åsens by mötesanteckningar, 2020-02-18

Ägardialog Aneby kommun och Aneby Miljö och Vatten AB mötesanteckningar, 
2020-02-18

Medborgarmöte seniorer mötesanteckningar, 2020-02-19

Länsrådet för funktionsnedsättningar protokoll, 2020-02-20

Formellt samråd Aneby kommun FTI protokoll, 2020-02-20

Samrådssvar Aneby kommun FTI, 2020-02-20

Södra Vätterbygdskommuner minnesanteckningar, 2020-02-21

Aneby Miljö och Vatten AB protokoll, 2020-02-25

Medlemsråd för samordningsförbunden minnesanteckningar, 2020-02-28

Månadsuppföljning brottsstatistik, 2020-03-05
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Höglandets samordningsförbund protokoll, 2020-03-05

Krishanteringsråd minnesanteckningar, 2020-03-05

Stiftelsen Aneby Bostäder protokoll, 2020-03-12

Stiftelsen kulturreservatet Åsens by protokoll, 2020-03-12

Brottsförebyggande rådet protokoll, 2020-03-17

Stiftelsen Aneby Bostäder protokoll, 2020-03-19

Brev till kommuner om föreskrift, 2020-03-31
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