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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 44 Mötets öppnande
Beslut 
Ordförande Beata Allen öppnar mötet.
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Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 45 Val av justerare
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att utse Arijana Jazic (S) som justerare.
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Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 46 Godkännande av föredragningslista
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 47 Medborgarförslag: Gång- och cykelbana 
på Flisbyvägen i Aneby
Dnr KS 2020/66

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende gång- och 
cykelväg på Flisbyvägen i Aneby.

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om anläggande av gång- och cykelväg utmed Flisbyvägen, 
väg 967, från infarten till Framtidsvägen i söder till Aneby ridhus i norr inkom till 
Aneby kommun den 12 januari 2020. 

Kommunfullmäktige överlämnade den 24 februari 2020, § 5, medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslaget inleds med att ge kommunen en eloge för den gång- och 
cykelväg som anlagts under 2019 utmed södra delen av Grännavägen i Aneby. 
Vidare skrivs att den korta sträckan på Flisbyvägen, mellan infarten till Ekotopia 
fram till Aneby ridhus fortsatt saknar gång- och cykelväg. Sträckan är inte upplyst 
och där går nästan lika många personer som på Grännavägen.

I svaret konstateras att från Framtidsvägen i söder via Anebyortens ridklubb finns 
en befintlig gång- och cykelväg norrut mot samhället. Den är dessutom mycket 
trafiksäker då den passerar genom tunnel under väg 132 innan den ansluter mot 
Nyponstigen samt går vidare utmed Svartån. Mot bakgrund av att vägsträckan är 
statlig och att befintlig gång- och cykelväg finns längre västerut bedöms en 
prioritering av anläggande av en gång- och cykelväg på sträckan inte möjlig. Det är 
också Trafikverket som svarar för ett sådant anläggande och investeringen som 
sådan. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer dock vid kommande samråd 
uppmärksamma Trafikverket om att medborgarförslaget har inkommit.

Med hänvisning till ovanstående förelås medborgarförslaget besvarat.

Samhällsbyggnadschefen Michael Wirestam föredrar ärendet.
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Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag, 2020-01-12
- Bilaga: Förslag till svar på medborgarförslag 2020-03-13
- Tjänsteskrivelse 2020-03-13
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Dnr KS 2020-66 

  
 
   Matts Torebring 
   Framtidsvägen 3 
   578 31  ANEBY 
 

Svar på medborgarförslag avseende gång- och cykelväg 

utmed Flisbyvägen i Aneby 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

anläggande av gång- och cykelväg utmed Flisbyvägen mellan infarten till 

Framtidsvägen i söder och infarten till Aneby ridhus i norr. I ditt 

medborgarförslag ger du kommunen en eloge för den gång- och 

cykelväg som under 2019 anlagts utmed södra delen av Grännavägen i 

Aneby. Du skriver vidare att den korta sträckan på Flisbyvägen mellan 

infarten till Ekotopia, Framtidsvägen, fram till Aneby ridhus fortsatt 

saknar gång- och cykelväg. Sträckan är inte upplyst och där går nästan 

lika många personer som på Grännavägen.  

 

Precis som anges i medborgarförslaget saknas idag gång- och cykelväg 

utmed Flisbyvägen, väg 967. Vägen är statlig med Trafikverket som 

väghållare. Enligt uppgifter från Trafikverket är årsmedeldygnstrafiken 

366 fordon (år 2014). Sträckan som önskas gång- och cykelväg utmed är 

cirka 475 meter lång. 

 

Från Framtidsvägen i söder via Anebyortens ridklubb finns en befintlig 

gång- och cykelväg norrut mot samhället. Den är dessutom mycket 

trafiksäker då den passerar genom tunnel under väg 132 innan den 

ansluter mot Nyponstigen samt går vidare utmed Svartån. 

 

Mot bakgrund av att vägsträckan är statlig och att befintlig gång- och 

cykelväg finns längre västerut bedöms en prioritering av anläggande av 

en gång- och cykelväg på sträckan inte möjlig. Det är också Trafikverket 

som svarar för ett sådant anläggande och investeringen som sådan. 

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer dock vid kommande samråd 

uppmärksamma Trafikverket om att medborgarförslaget har inkommit. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 48 Medborgarförslag: Större parkering vid 
Parkskolan.
Dnr KS 2020/208

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende större parkering vid 
Parkskolan.

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om anläggande av en större parkeringsplats vid Parkskolan 
inkom till Aneby kommun den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktige överlämnade den 30 mars 2020, § 16, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.

I medborgarförslaget föreslås att en större parkeringsplats ska anläggas vid 
Parkskolan. I förslaget anges att det finns en ödetomt i början av Granstigen som 
skulle göra befintlig parkering betydligt säkrare och folk skulle inte parkera i 
vändzonen på Vinkelgatan. Förslagsställaren beskriver att denne ”vid ett flertal 
gång när man hämtat barnen på skolan upplevt parkeringen som farlig och trång. 
Inga fasta rutor att parkera i leder till att det blir väldigt många döutrymmen. 
Ödetomten på Granstigen är just nu bara beväxt med sly och hade kunnat bli en 
bra extra parkering i anslutning till den befintliga.” 

I svaret konstateras att den obebyggda tomt som avses i medborgarförslaget inte 
ägs av Aneby kommun. Kommunen har tidigare ansökt om medel från 
Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Parkskolan. Ansökan 
omfattade avslutningen på Duvgatan och en vändslinga med korttidsparkering för 
lämning och hämtning av barnen i anslutning till den befintliga skolbusslingan. 
Trafikverket beviljade aldrig bidrag till åtgärden. 

Precis som beskrivs i medborgarförslaget så rör sig många oskyddade trafikanter i 
området, inte minst då föreningar och andra hyr och använder sig av idrottshallen, 
FB-hallen, i stor utsträckning. Aneby kommun kommer utifrån 
medborgarförslaget arbeta vidare och titta på möjliga åtgärder för fler 
parkeringsplatser och höjd trafiksäkerhet runt Parkskolan. 
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Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med hänvisning till ovanstående föreslås medborgarförslaget besvarat.
Samhällsbyggnadschefen Michael Wirestam föredrar ärendet.
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag
 - Medborgarförslag, 2020-03-06
 - Bilaga: Förslag till svar på medborgarförslag 2020-04-03
 - Tjänsteskrivelse 2020-04-03
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Dnr KS 2020-208 

   Hampus Klasson 
   Bergsgatan 18 
   578 32  ANEBY 
 

Svar på medborgarförslag avseende större parkeringsplats 

vid Parkskolan 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

anläggande av en större parkeringsplats vid Parkskolan i Aneby.  

 

I ditt medborgarförslag föreslår du att en större parkeringsplats ska 

anläggas vid Parkskolan. I förslaget anges att det finns en ödetomt i 

början av Granstigen som skulle göra befintlig parkering betydligt 

säkrare och folk skulle inte parkera i vändzonen på Vinkelgatan. Du 

skriver vidare att du ett flertal gånger när barnen hämtats på skolan 

upplevt parkeringen som farlig och trång. Inga fasta rutor att parkera i 

leder till att det blir väldigt många döutrymmen. Ödetomten på 

Granstigen är just nu bara beväxt med sly och hade kunnat bli en bra 

extra parkering i anslutning till den befintliga. 

 

Det är naturligtvis helt rätt att det finns en obebyggd tomt i södra delen 

av Granstigen, intill befintlig parkering vid idrottshallen, FB-hallen, intill 

Parkskolan. Tomten ägs dock inte av Aneby kommun varför det i 

nuläget inte är möjligt att använda densamma som parkering.  

 

Aneby kommun ansökte för några år sedan om bidrag från Trafikverket 

för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Parkskolan. Ansökan omfattade 

avslutningen på Duvgatan och en vändslinga med korttidsparkering för 

lämning och hämtning av barnen i anslutning till den befintliga 

skolbusslingan. Trafikverket beviljade aldrig bidrag till åtgärden.  

 

Precis som beskrivs i medborgarförslaget så rör sig många oskyddade 

trafikanter i området, inte minst då föreningar och andra hyr och 

använder sig av idrottshallen, FB-hallen, i stor utsträckning. Aneby 

kommun kommer utifrån medborgarförslaget arbeta vidare och titta på 

möjliga åtgärder för fler parkeringsplatser och höjd trafiksäkerhet runt 

Parkskolan. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 49 Remissvar avseende förslag 
hållbarhetsprogram för Region Jönköpings län 
2021-2025
Dnr KS 2020/240

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna nedanstående yttrande med synpunkter från Aneby kommun över 
remissförslag till hållbarhetsprogram för Region Jönköpings län 2021-2025.

Remissvar
Aneby kommun vill framhålla att regionen har valt en ambitiös väg med
hållbarhetsprogrammet, inte minst genom kopplingen mot Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utveckling. Programmet har höga 
ambitioner och kan i delar fungera som förebild för andra organisationer. 
Utifrån de högt ställda målen kan säkerligen prioriteringar, inte minst 
ekonomiskt, krävas framöver. Eftersom hållbarhetsprogrammet 
framförallt rör Region Jönköpings läns egen organisation och egna 
arbete väljer Aneby kommun att i övrigt inte lämna några mer detaljerade 
synpunkter.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun har tillsammans med länets övriga kommuner och ett antal företag 
och organisationer inbjudit att lämna synpunkter på Region Jönköpings läns 
kommande hållbarhetsprogram för åren 2021-2025. Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram omfattar den egna organisation samt hur regionen som finansiär, 
delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling inom 
samtliga hållbarhetsdimensioner. Programmet omfattar alla verksamheter som är 
finansierade av Region Jönköpings län.

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och 
rättvis framtid. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda 
till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja 
fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. Målen i 
hållbarhetsprogrammet strävar mot att uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, 
de nationella målen om miljökvalitet och jämställdhet samt övriga regionala mål, 
strategier och handlingsplaner. I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. 
Då ska regionens organisation ha tagit betydande steg för att verksamheten bedrivs i 
linje med en hållbar utveckling. Fyra framgångsfaktorer täcker in helheten i 
begreppet hållbarhet, utifrån dessa har mål och åtgärder prioriterats i programmet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Regionens fyra framgångsfaktorer: 
- Vi är till för alla 
- Vi är klimatsmarta 
- Vi bidrar till en sund livsmiljö 
- Vi använder våra resurser klokt 

Det finns inte åtgärder kopplade till alla delmål. Det är de åtgärder som är prioriterade 
som har lyfts fram i denna remissutgåva. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som 
bedöms vara resurskrävande. 
Frågor att ta hänsyn till när svar lämnas på remissen: 
- Är mål och åtgärder rimliga och tydliga? 
- Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade?

Samhällsbyggnadschefen Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Remissversion hållbarhetsprogram Region Jönköpings län 2021-2025 för 
Jönköpings län 
- Missiv 2020-02-20 
- Tjänsteskrivelse 2020-03-26

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 50 Information: Försäljning av fastighet 
Linden 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingar.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam ger en muntlig information avseende 
processen med försäljning av fastighet Linden 2. Slutliga förberedelser inför 
försäljning genom öppet anbudsförfarande pågår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 51 Revidering av delegationsordning 
avseende bostadsanpassning
Dnr 2020- 260

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att revidera delegationsordningen avseende bostadsanpassning enligt redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning 

Idag tas beslut på att genomföra bostadsanpassningsärenden på under ett 
prisbasbelopp av handläggare för bostadsanpassningsärenden. För belopp över ett 
prisbasbelopp och samtliga avslag tas beslut av Allmänna utskottet. Detta är en 
omständlig process som medför att ärenden som är över ett prisbasbelopp eller 
ska avslås tar lång tid att handlägga samt att det upptar tid i allmänna utskottet att 
hantera. Enligt handläggare Nässjö kommun som hjälper Aneby kommun med 
bostadsanpassningsärenden är detta ett arbetssätt man går ifrån och lägger 
besluten på handläggaren för bostadsanpassningsärenden för att skyndsamt kunna 
hantera ärenden. Det innebär att den sökande får besked snabbare om hen är 
berättigad bidrag eller inte samt att man kan komma igång snabbare med åtgärder 
för att hjälpa den sökande. För att hålla politiken informerad om vilka ärenden 
som är beslutade lämnas en beslutslista till allmänna utskottet vid varje 
sammanträde.

Delegationsordningen föreslås revideras med att beslut upp till ett prisbasbelopp 
fattas av handläggare samt att beslut över ett prisbasbelopp fattas av enhetschef.

Enhetschef Lars Skeppås föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-01
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Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 52 Information om upphandlingar
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Upphandlingsstrategen Ida Malmberg ger muntlig information om pågående och 
nyligen avslutade upphandlingar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 53 Information från kommundirektör och 
avdelningschef på kommunserviceavdelningen
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Johanna Evegren informerar om nya rekryteringar för 
receptionens verksamhet samt presenterar siffror för kommunserviceavdelningens 
sjukfrånvaro.

Säkerhets- och beredskapssamordnare Fredrik Persson ger en nulägesbild av 
situationen med anledning av Covid-19. Fredrik Persson uppmanar 
verksamheterna att fortsatt arbeta med förebyggande insatser och lyda 
myndigheternas rekommendationer, dock kan man konstatera en försiktig positiv 
utveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 54 Motion ökad attraktivitet i 
Furulidsområdet
Dnr KS 2019/354

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen i sin helhet

Ärendebeskrivning 

I motionen föreslår Socialdemokraterna:

att en arbetsgrupp tillskapas i syfte att lyfta och öka attraktionskraften för skogs- 
och strövområden bakom Furulid och Aneby Folkets Park.

att arbetsgruppen består av representanter från Aneby kommun och 
representanter från de föreningar som bedriver verksamhet vid och i anslutning 
till området samt övriga intressenter.

att arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en vision för området samt en 
handlingsplan för att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet. 

Näringslivsansvarig Ola Gustavsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-04-14
- Svar på motion KS 2019-354
- Motion Socialdemokraterna 2019-02-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 55 Inköp av paviljonger
Dnr KS 2020/287

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att förvärva Tallbackaskolans paviljonger till en kostnad av 400 000 kronor

Ärendebeskrivning 
Under våren 2020 har projekteringen av Vireda skola åter satt fart efter ett kortare 
uppehåll och då konstateras att en färdig tillbyggnad av Vireda skolas 
undervisningslokaler står färdig tidigast i årsskiftet 2022/2023.
Detta innebär att Vireda skola måste ha ett annat undervisningsalternativ än 
Svenska kyrkans församlingshem där undervåningen också behövs ta i anspråk 
under läsåret 2021/2022.  Vilket innebär såväl kostsamma ventilations som 
brandskyddsarbeten beträffande två våningar istället för en tillika byte av exteriör 
framdörr. Dessutom behöver lokalerna förses med digital undervisningsteknik i 
två plan samt målas om i olika delar till en beräknad kostnad av – ca 550 000 som 
är en fördubbling då undervåningen också måste tas i anspråk. 
Tillkommer en hyra som brukar vara ca 500: - per m2 vilket medför ca 175 000 
per år.

Alternativ till att hyra och delvis rusta upp Svenska kyrkans Församlingshem blir 
att flytta halva Vireda skola till Lommaryds skola. Där finns lokaler som har 
använts som förskolans tillfälliga lokaler i samband med utökade behov av 
förskola i centralorten. Denna möjlighet att tillfälligt använda lokalerna till 
förskola försvinner således genom att flytta halva Vireda skola till Lommaryds 
skola. Möjligheterna att samordna undervisningen genom ett flexibelt 
arbetslagstänkande försvinner för en tid beträffande Vireda skola men får 
kombineras av pedagoger som måste förflytta sig mellan skolorna samt att 
idrottshallen i Lommaryd måste öppnas efter att ha stått oanvänd en längre tid 
dock med underhållsvärme påslagen under tiden.
Centralortens behov av utökad kapacitet föreslås att genomföras under hösten 
med större barngrupper i respektive avdelning.
Men till våren 2021 måste en mer permanent kapacitetsutökning genomföras då 
barnantalet innehåller 60 fler barn än befolkningsprognosen genom de stora 
födelsetal som finns 2017 och 2019.
Förslag till att lösa ovanstående kapacitetsbehov av förskola kan lösas genom att 
förvärva de Paviljongdelar som Tallbackaskolan använt under de 7 år som 
Tallbackaskolan väntat på sina nya lokaler. Kostnaden för att återställa lokalerna i 
samma skick som vid leverans har beräknats av ägarna till 350 000: - enligt avtal.
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Erbjudande finns att förvärva lokalerna för ett tillägg på 50 000: - dvs 400 000: -. 
Vilket innebär att Aneby kommun kommer att äga 3 undervisningslokaler med 
tillhörande grupprum och entréer. Lokalerna kan ersätta de idag tillgängliga 
förskole paviljonger som hyrs fram tom. augusti 2020 (delar av Savannen) och kan 
under hösten 2020 byggas ihop med den gamla paviljongdelen ”Solrosen” och blir 
därefter näst intill en 4 avdelning som klarar centralortens förskole behov.
All mediaförsörjning finns i området då Savannen fortfarande är i drift men 
återtas av ägarna i samband med augusti månad.
Paviljongdelarna står idag på Lövsta industriområde väl ”förpackade” och kan 
ställas på plats under hösten 2020 samt renoveras avseende ommålning och 
utrustas med höj/sänkbara skötbord.
Kostnaden för renovering av ytbeläggningar samt montering av skötbord 
beräknas till en kostnad av 200 000: -. Monteringen av Paviljongdelarna på plats 
beräknas till ungefär samma summa som att transportera bort dem från Lövsta 
industriområde tillbaka till ägarna.
Tekniska avdelningens chef har förhandlat med ägarna till Paviljongdelarna och 
även vidtagit nödvändiga utredningar beträffande mediaförsörjning och 
renovering av Paviljongdelarna.
Dessutom kommer de eventuellt förvärvade Paviljongdelarna väl till pass när 
grundskolans 6–9 verksamhet på Furulidskolan behöver mer undervisningsyta 
omkring 2025/2026.

Skolchef Bosse Rofors föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-04-12

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-04-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 56 Anmälningsärenden
Beslut 
Inga ärenden anmäldes.
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