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Sammanträde med Kommunstyrelsen 

Plats och tid Blåljushuset kl. 13:00-16:45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-04 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Beata Allen (C) Ordförande 
Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Arijana Jaciz (S) 2:e vice ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Niklas Lindberg (S) 
Birgitta Svensson (S) 
Gudrun Andersson (C) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Anna Ekström (L) 
Sandra Bergqvist (M) 
Maria Lundblom Bäckström (KD)  
Irene Oskarsson (KD) 
Kristin Apsey (SD) 

Ulf Lundberg (M) ers. Anita Walfridsson (M) §§ 86-100 
Helen Karlsson (V) ers. Jan-Olov Adolfsson (MP) 

Tjänstemän Anna-Lena Holstensson, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen §§ 83-95 
Michael Wirestam, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen §§ 88-90 
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 83-92 
Bosse Rofors, avdelningschef barn- och utbildningsavdelningen §§ 83-86 
Carina Asp, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 87 
Josefin Björlingsson, HR-chef §§ 95, 98 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Gudrun Andersson 

Kommunhuset 2020-05-13 Paragrafer 83-100 

Sekreterare …………………………………………… 
Anna-Lena Holstensson 

Ordförande …………………………………………… 
Beata Allen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

 

 
 
 
 
 

Justerande ……………………………………………. 
Gudrun Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

 

 
 
 
 
 

 

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

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-04 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Datum då anslag 

Kommunhuset - arkivet 

2020-05-13 Datum då anslag 2020-06-04 
publiceras tas bort 

 

Underskrift …………………………………………… 
Anna-Lena Holstensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

 

 
 
 
 
 
 

§ 83 Mötets öppnande  5 

§ 84 Val av justerare  6 

§ 85 Godkännande av föredragningslista  7 

§ 86 Information avseende budget 2021-
2023 barn- och 
utbildningsavdelningen 

 8 

§ 87 Information om läget avseende 
Corona/Covid-19 

 9 

§ 88 Remissvar avseende förslag 
hållbarhetsprogram för Region 
Jönköpings län 2021-2025 

2020/240 10 
 

§ 89 Medborgarförslag: Gång- och 
cykelbana på Framtidsvägen 

2020/66 11 
- 
12 

§ 90 Medborgarförslag: Större parkering 
vid Parkskolan. 

2020/208 13 
- 
14 

§ 91 Inköp av paviljongdelar 2020/287 15 
- 
16 

§ 92 Motion: Ökad attraktivitet i 
Furulidsområdet 

2019/354 17 
- 
18 

§ 93 Uppföljning juristsamverkan  19 

§ 94 Information: Hållbarhetsgruppen  20 

§ 95 Information: HR-chef  21 

§ 96 Tillfällig vistelse i kommun 2020/315 22 

§ 97 Konstinventering i Aneby kommun 2020/288 23 
 
§ 98 

2019-2020 
Medel för att minska sjukfrånvaron 

 
2020/349 

 
24 

   - 
25 

§ 99 Delegationsbeslut  26 

§ 100 Anmälningsärenden  27 



5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 83 Mötets öppnande 

Beslut 
Ordförande Beata Allen öppnar mötet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 84 Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Gudrun Andersson (C) som justerare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 85 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen 

med tillkommande informationsärende punkt 4, Information avseende 
budget 2021-2023, barn- och utbildningsavdelningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 86 Information avseende budget 2021-2023 
barn- och utbildningsavdelningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Bosse Rofors informerar om barn- och utbildningsavdelningens arbete 
med åtgärder för att få budgeten i balans. Besparingarna kommer att omfatta alla 
områden inom avdelningen. Det kommer i nuläget inte att ske någon uppsägning 
av personal utan förändringarna sker genom naturliga avgångar. Ytterligare 
utveckling av metoder för samverkan är en förutsättning för att klara av att möta 
de behov som finns. 

Beslutsunderlag  
Risk- och konsekvensanalys, barn- och utbildningsavdelningen, 2020-05-04 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 87 Information om läget avseende 
Corona/Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Asp och kommundirektör Charlotte 
Johansson informerar om hur det i dagsläget ser ut i Aneby kommun avseende 
coronaviruset (Covid-19). 

Carina informerar vidare om att utbildning i rätt användning av skyddsutrustning 
bedrivs regelbundet bland personalgrupperna. Inventeringar av skyddsmaterial 
görs regelbundet och det finns ett tätt samarbete med övriga höglandskommuner 
samt med länsstyrelsen. Kommunen har även regelbundna avstämningar med 
vårdcentralen och Region Jönköpings län. Carina Asps bedömning är att Aneby 
kommun har en bra grund att stå på. 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 88 Remissvar avseende förslag 
hållbarhetsprogram för Region Jönköpings län 
2021-2025 
Dnr KS 2020/240 

Paragrafen krävde omedelbar justering och återfinns i annat protokoll.  



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 89 Medborgarförslag: Gång- och cykelbana 
på Framtidsvägen 
Dnr KS 2020/66 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

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

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. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 89 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-01-12 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-03-13 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-13 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-04-20 

Bifogas beslut 
Bilaga: Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-03-13 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
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 

 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 90 Medborgarförslag: Större parkering vid 
Parkskolan. 
Dnr KS 2020/208 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

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

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. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås medborgarförslaget besvarat. 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

   KS § 90 (forts.) 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-03-06 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-04-03 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-03 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-04-20 

Bifogas beslut 
Bilaga: Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-04-03 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
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 

 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 91 Inköp av paviljongdelar 
Dnr KS 2020/287 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förvärva Tallbackaskolans paviljonger till en kostnad av 400 000 kronor, samt 

att upphäva tidigare beslut om tredje att-satsen i paragraf 133 KS 2019-09-09 att 
förhyra Svenska kyrkans församlingshems lokaler under byggnationstiden. 

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. 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 91 (forts.) 
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. 

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. 

Yrkande 
Irene Oskarsson (KD) och Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-12 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-04-20 
Protokollsbeslut barn- utbildningsutskottet, 2020-04-22 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 92 Motion: Ökad attraktivitet i 
Furulidsområdet 
Dnr KS 2019/354 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att bifalla motionen i sin helhet, samt 

att handlingsplanen för utveckling av Furulidsområdet presenteras för 
kommunstyrelsen senast 2021-04-01. 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraternas partigrupp lyfter i motionen möjligheterna att ytterligare 
utveckla skogs- och strövområdet, samt tillgängligheten för alla till 
Furulidsområdet. Området är idag kommunens centrum för idrott, friluftsliv och 
nöjesliv med en rad aktiva föreningar, aktivitetsytor för diverse idrotter, 
motionsspår, strövområde, gymverksamhet samt nöjesområde. 
Med den omedelbara närheten till Tallbackaskolan och Furulidskolan utgör 
området också en naturlig del i skolverksamheten. 

Idrottsanläggningarna i området är till största delen föreningsägda och drivs i 
föreningsregi med hjälp av kommunens driftsbidrag. 

Området har under årens lopp utvecklats till stor del via föreningsinitiativ. 

Ett helhetsgrepp för att se på tillgänglighetsaspekten och andra möjligheter i 
området har förutsättningar att höja attraktiviteten ytterligare. 

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. 

Yrkande 
Anna Ekström (L) yrkar bifall till liggande förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 92 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Motion Socialdemokraterna, 2019-02-17 
Svar på motion KS 2019-354 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-04-20 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 93 Uppföljning juristsamverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson informerar om juristsamverkan som vi har 
med Jönköpings kommun. Aneby, Vaggeryd, Habo och Mullsjö kommuner är det 
som har avtal med Jönköpings kommun. Aneby kommun använder tjänsten mest 
av deltagande kommuner och det är sociala avdelningen samt politiska 
avdelningen som står för flest frågor. 

Det är en trygghet för medarbetarna att ha tillgång till den här tjänsten. Aneby 
kommun får alltid en snabb och noggrann återkoppling från juristerna i 
Jönköping i de ärenden kommunen efterfrågar hjälp med. Bedömningen är att 
tjänsten tillför stort värde samt mycket väl möter Aneby kommuns behov vad 
gäller juristkompetens. 

Beslutsunderlag 
Statistik, april 2018 – december 2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 94 Information: Hållbarhetsgruppen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson informerar om att hållbarhetsgruppen 
tidigare i år har varit på studiebesök i Värnamo och tittat på deras hälsocenter. 
Aneby kommun kommer göra en egen modell av hälsocenter och både 
vårdcentralen, Gotahälsan och Träningsverket är med i samarbetet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 95 Information: HR-chef 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
HR-chef Josefin Björlingsson berättar att årets medarbetarenkät är klar och det 
har skett en förbättring från föregående år. HMI-värdet har gått upp från 78,5 
(2019) till 81,8 (2020). Svarsfrekvensen låg på 75 %. 

Sjukfrånvaron för årets första tre månader ligger på 6 % för januari, för 
februari på 6,2 % (minskning från föregående år) och för mars på 11,11 %. 
Ökningen i mars har varit väntad med tanke på coronaviruset. För april finns 
det inga siffror än men en ökning är att vänta. 

Information ges om tillfälliga förändringar inom tekniska enheten avseende 
lokalvårdsverksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 96 Tillfällig vistelse i kommun 
Dnr KS 2020/315 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med anledning av covid-19 inte verkställa beställningar av stöd och hjälp från 
andra kommuner under tillfällig vistelse i Aneby kommun enligt 2 a kap. 6 § 
Socialtjänstlagen, 

att beslutet gäller tillsvidare, samt 

att beslutet kommer omprövas i samband med att Folkhälsomyndigheten ändrar 
sina rekommendationer. 

Ärendebeskrivning 
Enligt föreskrift HSL-FS 2020:12 från Folkhälsomyndigheten har alla ett 
personligt ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19. I föreskriften 
uppmanas var och en, som en del i att förhindra smittspridningen, att avstå från 
onödiga resor. 

Detta innebär att var och en måste tänka igenom om planerade helg- eller andra 
resor är nödvändiga att genomföra. Den som är smittad eller misstänks vara 
smittad uppmanas att stanna hemma och undvika sociala kontakter. Personer över 
70 år och andra riskgrupper uppmanas också att bland annat begränsa sina sociala 
kontakter. 

Till följd av ovanstående föreskrift gör Sociala avdelningen bedömningen att 
verkställande av stöd och hjälp från andra kommuner inte är förenligt med arbetet 
att minska och begränsa smittspridningen av Covid-19 inom landet. 
Verksamheten föreslår att beslutet omprövas i samband med att 
Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. 

Yrkande 
Maria Lundblom Bäckström (M) och Anna Ekström (L) yrkar bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-04-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 97 Konstinventering i Aneby kommun 2019- 
2020 
Dnr KS 2020/288 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna den av barn- och utbildningsavdelningen genomförda 
inventeringen beträffande konstinnehavet, samt 

att ge uppdraget till barn- och utbildningsutskottet att återkomma med en 
revidering policyn ”För hantering av kommunens konstinnehav och 
inventarielistan.” 

Ärendebeskrivning 
Kulturskolans chef har i sitt uppdrag att leda och utveckla allmän kulturen i 
Aneby kommun. 
Det åligger kulturskolans chef att genomföra inventering av Aneby kommuns 
konstinnehav och dess placeringar i såväl publika lokaler som verksamhetslokaler 
men även den magasinerade konsten. 

Beslutsunderlag 
Upprättad rapport av konst tillhörande Aneby kommun 
Policy för hantering av kommunens konstinnehav 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-20 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2020-04-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 98 Medel för att minska sjukfrånvaron 
Dnr KS 2020/349 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 80 000 kr av de medel som är avsatta för att minska sjukfrånvaron till 
handledning för personal i syfte att minska oro och ångest kopplat till covid-19. 

Ärendebeskrivning 

Det finns 500 000 kr avsatta under 2020 till arbetet med att minska sjukfrånvaron 
i Aneby kommun. HR-enheten önskar ta del av en del av dessa medel för att 
bekosta handledning för medarbetare i syfte att minska oron i omsorgsarbetet för 
brukare som är sjuka i covid-19. 
Under de tre inledande månaderna av 2020 har den totala sjukfrånvaron sett ut 
som följer för Aneby kommun: 

Som diagrammet visar hade Aneby kommun en oförändrad sjukfrånvaro för 
januari månad, dock finns en minskning månaden efter i jämförelse med samma 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

   KS § 98 (forts.) 

period 2019. I mars månad ligger sjukfrånvaron på omkring 11 % vilket är en 
direkteffekt av coronapandemin och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gått 
ut med i syfte att minska smittspridningen. 
Detta är ingenting konstigt, utan en väntad uppgång av sjukfrånvaron, och det är 
positivt att medarbetare väljer att stanna hemma vid minsta symtom. Vi har dock 
indikationer på att det finns medarbetare som pga. stark oro och ångest över att 
själv bli smittad i arbetet, väljer att sjukskriva sig trots att de inte har några 
symtom. 
Eftersom arbetsgivaren inte kan kräva läkarintyg vid sjukfrånvaro förrän efter dag 
21, är denna grupp svåridentifierad. Just nu är Aneby kommun i stort behov av att 
alla medarbetare som är friska faktiskt kommer till arbetet. 

De senaste veckorna har arbetsgivaren identifierat att framförallt närvarande 
ledarskap/andra nyckelpersoner som HR och MAS i verksamheten, 
riskbedömningsarbetet och tydlig och konkret information om korrekt 
användande av skyddsutrustning skapat ett lugn och minskat oron. 
Medarbetare inom framförallt äldreomsorgen och främst de som arbetar med 
sjuka covid-19 patienter eller brukare som misstänkts smittade, vill känna stöd och 
en uppbackning av arbetsgivaren. Detta arbetar arbetsgivaren med hela tiden. 

Utöver de insatser som nämns ovan önskar arbetsgivaren erbjuda handledning i 
grupp via Företagshälsovården i syfte att minska oron i personalgruppen och 
därmed minska anledningen att ha oro till grund för sjukskrivning. 
Detta kommer att påbörjas i grupper om 6 medarbetare från och med vecka 19 
och kostar omkring 3500 kr per tillfälle exklusive moms. 7 grupper finns inbokade 
i skrivandets stund, men möjlighet till totalt omkring 20 grupper väntas finnas i 
verksamheten, vilket motsvarar en kostnad på omkring 80 000 kr. 

Kostnaderna för handledningen kommer att belasta budgeten som finns på HR- 
enheten för Företagshälsovård. Av den anledningen önskar HR-chef äska delar av 
medlen som finns avsatta i arbetet att minska sjukfrånvaron till att bekosta 
handledning för medarbetare kopplat till oro och ångest i arbetet med covid-19 
patienter. 

Yrkande 
Kristin Apsey (SD), Birgitta Svensson (S), Anna Ekström (L), Irene Oskarsson 
(KD) och Helen Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 99 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Rekryteringar januari 2020 

Rekryteringar februari 2020 

Rekryteringar mars 2020 

Rapport bostadsanpassningar januari-april 2020 

Nyupplåning april 2020 

Beslut om begäran om utlämnande av journal och övriga handlingar enligt 14 kap. 
i socialtjänstlagen, KS 2020-237 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-04 

KS § 100 Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige protokoll, 2020-03-30 

Allmänna utskottet protokoll, 2020-04-20 

Barn- och utbildningsutskottet omedelbar justering, 2020-04-22 

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll, 2020-04-22 

Barn- och utbildningsutskottet protokoll, 2020-04-22 

Sociala utskottet omedelbar justering, 2020-04-23 

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning protokoll, 2020-03-03 

Höglandets överförmyndarnämnd protokoll, 2020-03-18 

Månadsuppföljning brottsstatistik, 2020-04-20 

Minnesanteckningar integrationsråd, 2020-02-20 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att på grund av rådande situation med 
Covid-19 har medborgarmöte Seniordialog den 14 maj samt Aneby kommunala råd I 
frågor om funktionsnedsättning den 18 maj ställts in.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar vidare att budgetberedningen föreslår att 
budget del 1 beslutas av kommunfullmäktige i november i år, då osäkerheten I nuläget 
avseende ekonomiska konsekvenser av Covid-19 fortsatt är stor. En inriktningsbudget för 
2021-2023 kommer att hanteras av kommunfullmäktige i juni.  
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