
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-10-26

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Furulidskolans restaurang kl. 18:00 – 19:05

Beslutande
Ledamöter Lars- Erik Fälth (C), ordförande

Lars-Inge Hansson (C), vice ordförande
Tommy Gustafsson (S), 2:a vice ordförande
Beata Allen (C)
Tobias Kreuzpointner (C)
Uno Svensson (C), ers Karl-Gustav Fransson (C)
Birgitta Kellner (C), ers Gudrun Andersson (C)
Jan Andersson (C), ers Carina Linderfalk (C)
Mats Hansson (M)
Ulf Lundberg (M)
Caroline von Wachenfelt (M)
Rickard Svärd (M)
Edvin Göransson (M), ers Birgit Andersson (M)
Irene Oskarsson (KD)
Jörgen Svärd (KD)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Berndt Dahnson (KD)
Margareta Wier (KD)
Ulf Svensson (L), ers Jimmy Ekström (L)
Anna Ekström (L)
Lars-Erik Widell (S), ers Arijana Jazic (S)
Niklas Lindberg (S)
Birgitta Svensson (S)
Per Magnus Svensson (S)
Annki Stark (S)
Kerstin Karlsson (S), ers Lena Valencia (S)
Roger Ljungqvist (S)
Helen Karlsson (V)
Jan-Olov Adolfsson (MP)
Kristin Apsey (SD)
Kenth Olsson (SD)
Peter Sörensson (SD)
Gerald Apsey (SD), ers Peter Eliasson (SD)

Ej närvarande Joacim Ember (M)
Åsa Lundqvist (S)

 

Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare
Charlotte Johansson, Kommundirektör
Maria Engmalm Wallsten, Ekonomichef § 86 - 90 
 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Utses att justera Beata Allen och Annki Stark

Justeringens plats  Paragrafer 86-98
och tid

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

Vidar Justegård

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

Justerande   …………………………………………….
Beata Allen och Annki Stark
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-10-26

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset

Datum då anslag 2020-10-30 Datum då anslag 2020-11-22
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Vidar Justegård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

§ 86 Upprop 5

§ 87 Val av justerare 6

§ 88 Fastställande av föredragningslista 7

§ 89 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och Interpellationer

8

§ 90 Delårsbokslut 2020 Aneby kommun, 
Information Stiftelsen Aneby 
bostäder, stiftelsen Åsens by och 
AMAQ

2020/6 9 
- 
10

§ 91 Samverkansavtal avseende 
gemensamt revisionskontor

2020/498 11

§ 92 Reviderat reglemente revisionskontor 2020/498 12

§ 93 Medborgarförslag till kommunen: 
Cykelbana och BMX Bana

2020/447 13 
- 
15

§ 94 Höglandsförbundet – Budget 2021, 
verksamhetsplan 2022-2023

2020/431 16

§ 95 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag

2020/258 17 
- 
18

§ 96 Ej verkställda beslut kvartal 2 2020/18 19

§ 97 Samråd inför fastställande av 
Mediacenter Jönköpings läns budget 
för 2021

2020/187 20 
- 
21

§ 98 Anmälningsärenden 22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 86 Upprop

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 87 Val av justerare

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att utse Beata Allen (C) och Annki Stark (S) till justerare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 88 Fastställande av föredragningslista

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna föredragningslistan med förändringen att punkt fyra (4) utgår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 89 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och Interpellationer

Ärendebeskrivning 
Inga medborgarförslag, motioner, frågor eller interpellationer inkomna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 90 Delårsbokslut 2020 Aneby kommun, 
Information Stiftelsen Aneby bostäder, stiftelsen 
Åsens by och AMAQ
Dnr KS 2020/6

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsuppföljningen per augusti 2020, samt 

att lägga informationen från stiftelsen Aneby bostäder, AMAQ och stiftelsen 
Åsens by till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
År 2020 kommer till stor del att präglas av covid-19 och det som pandemin för 
med sig både genom verksamhetsmässig- och finansiell påverkan. Det är ett 
osäkert prognosläge utifrån hur konjunkturen påverkas av pandemins utveckling 
och åtgärder som beslutas för att mildra de ekonomiska effekterna.

Driftredovisning
Helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 3,2 miljoner kronor, vilket är 5,0 
miljoner kronor lägre än budgeterat resultat på 8,2 miljoner kronor. 
Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 25,9 miljoner kronor. 
Underskotten i verksamheten återfinns inom sociala avdelningen (-22,4 miljoner 
kronor), barn- och utbildningsavdelningen (-3,3 miljoner kronor), 
kommunserviceavdelningen (-1,4 miljoner kronor) och 
samhällsbyggnadsavdelningen (-0,2 miljoner kronor). Underskottet motverkas 
delvis av ett prognostiserat överskott på finansförvaltningen motsvarande 20,9 
miljoner kronor. 

Det ekonomiska resultatet för Aneby kommun visar ett plusresultat på 15,2 
miljoner kronor till och med augusti 2020, vilket är 10 miljoner bättre än budget.

Aneby kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås inte. En 
grundförutsättning för att Aneby kommuns ekonomi och verksamhet ska vara i 
balans och leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning är att samtliga 
enheter genomför planerad verksamhet inom lagd budget. För att skapa 
förutsättningar för en hållbar ekonomi över tid genomför samtliga verksamheter 
omfattande åtgärder. Arbetet med åtgärdsplaner väntas få helårseffekt under 2021. 

Målredovisning
Av de 17 styrtal som har valts ut för året, har 11 följts upp vid 
delårsrapporteringen. Av dem är sju uppnådda, tre delvis uppnådda och ett ej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

uppnått. Tre av målen kan inte följas upp under året då förutsättningarna för 
målen har förändrats utan att kommunen har kunnat påverka redovisningen. 
Resterande mål följs upp vid årsbokslutet. 

Prognosen vad gäller den samlade måluppfyllelsen vid årets slut indikerar ett 
bättre resultat än tidigare. Ett målmedvetet arbete med styrning och ledning pågår 
och kommer ännu tydligare i fokus 2021 då styrtalen minskas till 10. 

Investeringsredovisning
Under andra tertialet har 14,1 miljoner kronor förbrukats av årets 
investeringsbudget, som uppgår till 28,9 miljoner kronor. Helårsprognosen visar 
på 26,3 miljoner kronor.

I delårsrapporten för 2020 görs ingen samlad koncernredovisning med eliminering 
av interna mellanhavanden. Uppföljning av verksamhet och ekonomiskt resultat 
presenteras för Aneby Miljö och Vatten AB, Stiftelsen Aneby bostäder, Stiftelsen 
kulturreservatet Åsens by och Höglandsförbundet.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten är föredragande i ärendet.

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

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

Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Birgitta Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-29
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-09-24
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2020-09-24
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-10-05
Protokollsbeslut kommunstyrelsen. 2020-10-12
Delårsrapport 2020, 1 januari - 31 augusti
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 91 Samverkansavtal avseende gemensamt 
revisionskontor
Dnr KS 2020/498

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig positiva till bildandet av ett revisionskontor med Eksjö kommun som 
säteskommun och att Aneby/Eksjö/Ydre kommun samt Höglandsförbundet ska 
ingå som part i revisionskontoret.

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Aneby, Eksjö, Ydre samt Höglandsförbundet har fattat ett 
inriktningsbeslut om att de önskar samverka kring ett revisionskontor. 
Revisorerna ska enligt 12 kap. 8 § kommunallagen biträdas av sakkunniga, som de 
själva väljer och anlitar. Genom de sakkunnigas professionella kompetens och de 
förtroendevaldas kunskap, skapas en grund för en oberoende och kvalitativ 
granskning. 

Kommunerna och Höglandsförbundet upplever en brist på tillgängliga resurser 
för uppdraget som sakkunnigt biträde, då det är svårt att få in anbud vid 
upphandlingar. Ett samverkansavtal har arbetats fram av revisorerna med stöd av 
Höglandsförbundet. Syftet med detta samverkansavtal är att parterna ska 
samverka i ett gemensamt revisionskontor.

Beslutsunderlag 
Förslag på samverkansavtal avseende gemensamt revisionskontor, 2020-06-18 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-17 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 92 Reviderat reglemente revisionskontor
Dnr KS 2020/498

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera revisionens reglemente enligt redovisat förslag att gälla från                                                                                                                                           
2021-01-01.

Ärendebeskrivning 
Från 2021-01-01 kommer revisorerna i Aneby kommun tillsammans med Eksjö 
och Ydre kommuner samt Höglandsförbundet att inrätta ett revisionskontor i 
Eksjö kommun istället för att handla upp sakkunnigt biträde. Mot bakgrund av 
detta beslut i fullmäktige behöver revisionens reglemente revideras.

Beslutsunderlag 

Reglemente för Aneby kommunrevision
Förslag till reviderat reglemente för revisionen i Aneby kommun, 2020-07-17
Tjänsteskrivelse, 2020-07-17
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 93 Medborgarförslag till kommunen: 
Cykelbana och BMX Bana
Dnr KS 2020/447

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende BMX-
bana/cykelbana enligt bilaga, samt

att medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att inrätta en BMX-bana/cykelbana inkom till Aneby 
kommun den 10 juni 2020. Kommunfullmäktige överlämnade den 15 juni 2020, § 
56, medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Förslagsställaren vill ge barn och ungdomar möjlighet att köra BMX, hoppa och 
göra tricks på sina cyklar. Möjligheten fanns tidigare i skogsområdet norr om 
Parkskolan, men detta försvann i och med anläggandet av gång- och cykelväg i 
området. Nu erbjuds förslagsställaren med flera medborgare möjlighet att tills 
vidare nyttja del av kommunens mark utmed Industrigatan för att använda den till 
önskat ändamål.

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-06-10
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Protokollsbeslut kommunfullmäktige, 2020-06-15
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12

Bifogas beslut
Bilaga: Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-09-11

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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2020-09-11

Claes Kämpe
Granstigen 7 
578 33 Aneby

Svar på medborgarförslag angående anläggande av 
BMX-bana/cykelbana

Tack för ditt medborgarförslag!

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag angående att skapa utrymme för en 
BMX-bana/cykelbana för barn och ungdomar i Aneby. 

I medborgarförslaget lyfter du hur viktigt det är för barn och ungdomar att ha aktivitetsytor. 
Det finns stort intresse för att cykla, hoppa och göra trick på cykeln och så vidare. Det blir 
också en gemensam plats för kompisgängen att vara på och skapar en bra form av aktivitet 
som gynnar rörelse och träning.

Tidigare fanns ett område som nyttjades för detta i skogen norr om Parkskolan, men i och 
med anläggandet av gång- och cykelbana i det området togs den marken i anspråk.

Aneby kommun har också uppvaktats av fler medborgare med samma ärende och vi ser det 
som angeläget att försöka tillmötesgå önskemålen.

Kommunen har mark utmed Industrigatan, del av Aneby 1:716, öster om Industrigatan och 
söder om det gamla godsmagasinet. Denna är i detaljplanen avsatt som industrimark, men 
står i nuläget outnyttjad. Kommunen upplåter därför tills vidare marken för att ge möjlighet 
att använda den för BMX-bana/cykelbana för ungdomar. Med hjälp av jord- och grushögar 
samt däck kan det här anordnas en lämplig bana.

Villkoret är att marken får användas tills vidare, men vid behov för Aneby kommun att 
nyttja marken för annat ändamål förbehålls rätten att avsluta BMX-banan/cykelbanan.  
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Med hänvisning till ovanstående skrivning och villkor vill vi ge dig ett positivt svar och 
önskar att intresserade krafter som vill utveckla förslaget kan anordna en attraktiv och rolig 
mötesplats för barn och ungdomar.

Med vänliga hälsningar

Kommunfullmäktige

Lars-Erik Fälth
Kommunfullmäktiges ordförande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 94 Höglandsförbundet – Budget 2021, 
verksamhetsplan 2022-2023
Dnr KS 2020/431

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2021 och budget för 2022-2023.

Ärendebeskrivning 
Höglandets samordningsförbund har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
2021 samt budget för 2022-2023. De har nu översänt det för samråd i samtliga 
medlemskommuner.

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen, 2020-05-29
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen §§ 26-27, 2020-08-21 
Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 95 Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag
Dnr KS 2020/258

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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 tre obesvarade motioner och sex 
obesvarade medborgarförslag att redovisa:

Motioner

Motion: Förkortningslexikon (SD)
KS 2019/849 Inkom: 2020-01-14

Motion: Kompetenslyft inom äldreomsorgen i Aneby Kommun (S)
KS 2020/509 Inkom: 2020-08-07

Motion: Att kommunen inför en koldioxidbudget för att underlätta beslut vid 
klimatåtgärder (MP)
KS 2020/476 Inkom: 2020-06-23

Medborgarförslag

Medborgarförslag: Gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar.
KS 2020/210 Inkom: 2020-03-16

Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid Tallbacka
KS 2020/400 Inkom: 2020-05-05

Medborgarförslag: Badbryggorna i sjöarna tidigare i Aneby kommun
KS 2020/399 Inkom: 2020-05-12

Medborgarförslag: Vikariepool inom äldeomsorg
KS 2020/373 Inkom: 2020-05-14

Medborgarförslag: Förbättring av cykelväg mellan Bergsgatan och Grönkällevägen
KS 2020/527 Inkom: 2020-08-25
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag: Farthinder på Torggatan
KS 2020/505 Inkom: 2020-08-02

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 96 Ej verkställda beslut kvartal 2
Dnr KS 2020/18

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att anse ärendet anmält.

Ärendebeskrivning 
Till kommunstyrelsen rapporterar sociala utskottet ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 § SoL samt beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. För kvartal 2 2020 fanns fem ej verkställda 
beslut, vilket har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beslutsunderlag 
Ej verkställda beslut: Individrapport 1 – 5
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-09-24
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 97 Samråd inför fastställande av Mediacenter 
Jönköpings läns budget för 2021
Dnr KS 2020/187

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till budget 2021 för Mediacenter Jönköpings län.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun har under 2020 nyttjat Mediacenters kompetens framför allt 
inom Barn- och utbildningsavdelningens verksamhet. Mediacenter har bistått 
Aneby Lärcentrum under flytt till nuvarande lokaler. Arbetet har haft många 
ingredienser allt från att praktiskt flytta mediautrustning till att projektera 
ekonomisk smart utbyggnad av Aneby Lärcentrums mediaanvändning. Inte minst 
att kunna arbeta per distans med undervisning beroende på Corona- pandemin. 
Mediacenter har vidare projekterat, levererat och delvis undervisat beträffande 
Tallbackaskolans mediala undervisning för grundskolan. I förskolan har de varit 
behjälpliga med att tillgodose förskolans tankar om Systematiskt Kvalitetsarbete 
med hjälp av Ipads och rullbara projektorer för bildvisning för såväl barn som 
vuxna. Mediacenter har också under hösten servat Lommarydsskolan där en del 
mediala tekniker med utvecklingspotential har prövats. Hela förskolan är snart 
utrustad med Mediacenters konceptlösning – rullbara projektorsvagnar, Ipads till 
varje personal som dessutom barn kan använda – allt driftat via Office 365 i 
”molnet”.

Dessutom har Mediacenter varit behjälpliga i att utrusta utrymmen i 
Kommunhuset med rätt utrustning för digitala konferenser och möten, ett akut 
behov som kommit i fokus med anledning av Coronapandemin.

Den dialog som förts med Mediacenter under året angående effektiviseringar 
innebär att anslagen inte räknas upp i förslaget till budget för 2021 utan 
Mediacenter ska effektivisera sin verksamhet på liknande sätt som kommunerna 
gör med övrig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Samråd inför fastställlande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021, 
2020-10-01
Målsättningar och ekonomisk årsplan 2021-2023
Tjänsteskrivelse, 2020-10-11
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-10-12
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Mediacenter Jönköpings län
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Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 98 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Åsens by skötselrapport samt ekonomisk rapport 1 januari – 31 augusti 
2020

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Miljöpartiet de gröna
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