
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-11

Sammanträde med Kommunstyrelsen 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 – 08:50, 10:00 - 12:15, 13:00 - 16:00 

Beslutande 
Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande  

Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Arijana Jazic (S) 2:e vice ordförande §§ 167 - 183 
Tommy Gustafsson (S)  
Niklas Lindberg (S)  
Birgitta Svensson (S)  
Tobias Kreuzpointner (C) §§ 166 - 183 
Gudrun Andersson (C)  
Anna Ekström (L)  
Anita Walfridsson (M)  
Irene Oskarsson (KD)  
Maria Lundblom Bäckström (KD) §§ 166 - 183 
Kristin Apsey (SD) §§ 166 - 183 
Jan-Olov Andersson (MP) 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Karlsson (S), ersätter Niklas Lindberg (S) 
Per-Magnus Svensson, ersätter Arijana Jazic (S) § 166 

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Anna Semberg, nämnsekreterare 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen §§ 166 
Rosie Segersson, skolchef §§ 166 - 173 
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 166 - 169, 172 - 173 
Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef §§ 166 - 169 
Josefin Björlingson, HR-ansvarig §§ 174 - 175 
Mikael Fornander, socialchef § 166 
Lars Skeppås, teknisk chef §§ 171 
Elenor Råsberg, enhetschef § 174 

Utses att justera Irene Oskarsson 
Justeringens plats Kommunhuset 2021-10-13 Paragrafer 164-183 
och tid 

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

Hugo Thorén 

Ordförande   …………………………………………… 
Beata Allen 

Justerande   ……………………………………………. 
Irene Oskarsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-11 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2021-10-12 Datum då anslag 2021-11-03
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11 

§ 164 Sekretessärende 1 

§ 165 Sekretessärende 2 

§ 166 Delårsrapport 2021 Aneby kommun 2021/6 

§ 167 Ramjustering 3 2021 2021/5 

§ 168 Finansrapporter augusti 2021 2021/61 

§ 169 Intern kontroll – reviderat reglemente 2021/139 

§ 170 Pedagogiskt bokslut 2021/373 

§ 171 Uppföljning: Renovering av 
Parkskolan med anledning av 
vattenskada 

2021/133 

§ 172 Information från lokalbehovsgruppen 2021/20 

§ 173 Medborgarförslag: Belysningen vid 
skateparken och lekparkerna 

2020/593 

§ 174 Handlings- och åtgärdsplan för 
arbetsmiljön inom gruppen barn och 
unga, myndighetsenheten 

2020/601 

§ 175 Information: HR 2021/20 

§ 176 Anvisningstal flyktingmottagande år 
2022 

2021/381 

§ 177 Ej verkställda beslut IVO kvartal 2 
2021 

2021/383 

§ 178 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 

2021/179 

§ 179 Anmälningsärende: Tertialrapport 
Höglandsförbundet 2021 

2021/175 

§ 180 Fastställande av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

§ 181 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 

2021/20 

§ 182 Anmälningsärenden 

§ 183 Delegationsbeslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 164 - 165 Sekretessärende 1 - 2 

Besluten krävde omedelbar justering - återfinns i separat protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 166 Delårsrapport 2021 Aneby kommun 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport per augusti 2021 inklusive verksamheternas 
delårsuppföljningar. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med åtgärder för att nå en 
budget i balans vid årets slut. 

Ärendebeskrivning  
Kommunkoncernen redovisar för perioden ett resultat om 24,3 miljoner kronor. 

Aneby kommuns resultat för perioden till och med augusti visar på 22,9 miljoner 
kronor, budgeten för perioden är 8,1 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 14,8 miljoner kronor. Utfallet inkluderar förändring av 
semester- och ferielöneskuld som påverkar resultatet positivt med 8,2 miljoner 
kronor vid delåret samt löneavtal som inte är klara om 4 miljoner kronor. 

Prognosen visar på ett helårsresultat om 8,1 miljoner kronor. Jämfört med 
budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om 3,9 
miljoner kronor. Prognosen visar på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare 
prognoser.  

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 15,9 miljoner kronor. 
Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -14,3 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningsavdelningen väntas överskrida sin budget med 4,6 
miljoner kronor. En negativ avvikelse om 1,9 miljoner kronor avser avskrivningar. 
Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen visar på överskott mot budget. 

Underskottet från verksamheterna motverkas delvis av ett prognostiserat 
överskott på finansnettot. 

För att nå målet med en ekonomi i balans och skapa förutsättningar för en hållbar 
ekonomi över tid fortsätter verksamheterna med omfattande åtgärder. 
Åtgärdsplanerna presenteras i avdelningarnas verksamhetsberättelser. 

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 8,1 miljoner kronor av budgeterade 44,7 
miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 23,9 miljoner kronor.  

För 2021 har antalet styrtal reducerats till 10. Dessa följs upp i årsredovisningen, 
delårsrapporten och i vissa fall även i tertialrapporten. Måluppfyllnaden för 
perioden är god. Samtliga styrtal har följts upp och når målen i delårsrapporten. 

Den samlade bedömningen är att de finansiella målen såväl som de 
verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning kommer att nås 2021. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten, kommundirektör Charlotte Johansson 
samt avdelningscheferna redogör för ärendet. 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Delårsrapport 2021:  
Aneby kommun, kommunserviceavdelningen, kommunövergripande anslaget, 
samhällsbyggnadsavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen och sociala 
avdelningen 

Tjänsteskrivelse:  
Aneby kommun, kommunserviceavdelningen, kommunövergripande anslaget, 
samhällsbyggnadsavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen och sociala 
avdelningen 

Protokollsbeslut: 
Allmänna utskottet, 2021-09-20 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-22 
Barn- och utbildningsutskottet, 2021-09-22 
Sociala utskottet, 2021-09-23 
Budgetberedningen, 2021-10-04 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 167 Ramjustering 3 2021 
Dnr KS 2021/5 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ramjustering 3 av budget 2021. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 3 av budget 
2021. Justeringarna avser: 

- Löneöversyn arvoden
- Löneöversyn engångsersättning lärare
- Avskrivningar, justering för maj-aug.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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Ursprunglig budgetram -18 560 -9 930 -155 861 -34 184 -144 508 -12 797 1 809 -550 -853 -321 -375 754

Ramjustering 1 2021

Löneöversyn 3 mån 2020 -3 0 -539 -30 -78 -650

Löneöversyn 10 mån 2020 Kommunal -1 -254 -376 -7 -1 232 -1 870

Löneöversyn 12 mån 2020 AVK -360 -114 -82 -21 -669 -297 -1 544

Löneöversyn engångsbelopp retro 2020 -270 -86 -62 -16 -501 -163 -1 098

Förändrad PO -75 -186 -780 -41 -925 -76 -2 -2 -2 087

Avskrivningar jan-dec -43 -22 297 -2 071 -695 -3 519 -28 624

Budget efter ramjustering 1 -19 312 -32 867 -159 771 -34 299 -148 608 -16 853 1 809 -552 -853 -323 -411 628

Ramjustering 2 2021

Interna kostnader -7 5 684 -5 786 173 -22 -42 0

Avskrivningar apr 7 1 0 21 29

Budget efter ramjustering 2 -19 319 -27 176 -165 556 -34 126 -148 629 -16 875 1 809 -552 -853 -323 -411 599

Ramjustering 3 2021

Löneöversyn engångsbelopp lärare -537 -17 -554

Löneöversyn arvoden 2021 9 mån -67 -2 -6 -75

Avskrivningar maj-aug 0 -16 -24 0 78 39

Budget efter ramjustering 3 -19 386 -27 192 -166 116 -34 143 -148 629 -16 797 1 809 -554 -853 -329 -412 190
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 168 Finansrapporter augusti 2021 
Dnr KS 2021/61 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna finansrapporter per augusti 2021. 

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

I bilaga till denna skrivelse finns finansrapporter för Aneby kommun, Aneby miljö 
och vatten, AB Stiftelsen Aneby bostäder samt kommunkoncernen per den 31 
augusti 2021. 

Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjerna för ränte- och 
kapitalbindning per den 31augusti 2021, enligt finanspolicyn. Dessutom uppfyller 
Aneby kommun och Aneby Miljö och Vatten AB riktlinjerna var för sig. Stiftelsen 
Aneby bostäder hamnar utanför riktlinjerna avseende ränteförfall inom 12 
månader. Under september månad regleras avvikelsen i samband med omläggning 
av lån. 

Fortlöpande värderas beslut om nyupplåning och omsättning av lån i hela 
koncernen utifrån de finansiella riktlinjerna.  

Uppfyllelsen på koncernnivå: 

2019-12-31 2020-04-30 2020-08-31 2020-12-31 2021-04-30 2021-08-31 
Kapitalbindning 
Genomsnittlig kapitalbindningstid normalt ska 
vara 2,5 år. (Tillåtet intervall är 
1,5 – 4 år) 

2,6 år 
Uppfyllt

2,7 år 
Uppfyllt

2,4 år 
Uppfyllt

2,5 år 
Uppfyllt

2,5 år 
Uppfyllt

2,2 år 
Uppfyllt

Räntebindning 
Genomsnittlig duration ska normalt vara 2,5 år. 
(Tillåtet intervall är 1,5 – 4 år.) 

2,4 år 
Uppfyllt

2,6 år 
Uppfyllt

2,3 år 
Uppfyllt

2,5 år 
Uppfyllt

2,4 år 
Uppfyllt

2,2 år 
Uppfyllt

Kapitalförfall 
Maximalt 35% av kapitalet får förfalla inom 1 
år. 

14% 
Uppfyllt

11% 
Uppfyllt

14% 
Uppfyllt

17% 
Uppfyllt

20% 
Uppfyllt

26% 
Uppfyllt

Ränteförfall 
Maximalt 35% av ränteförfallen får ligga inom 
ett år. 

25% 
Uppfyllt

19% 
Uppfyllt

19% 
Uppfyllt

23% 
Uppfyllt

24% 
Uppfyllt

26% 
Uppfyllt

Ränteförändring 
De genomsnittliga räntekostnaderna ska inte 
fluktuera med mer än 0,65 % från ett år till ett 
annat. 

0,00% 
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten redogör för ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Finansrapport Stiftelsen Aneby Bostäder augusti 2021 
Finansrapport  Aneby Miljö och Vatten AB augusti 2021 
Finansrapport Aneby Kommunkoncern augusti 2021 
Finansrapport Aneby kommun augusti 2021 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-09-20 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 169 Intern kontroll – reviderat reglemente 
Dnr KS 2021/139 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för intern kontroll med reviderar tidplan. 

Ärendebeskrivning  

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och det kommunala bolaget upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. 

Årligen ska kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden anta en särskild 
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Som innebär att de utifrån rimlig 
grad av säkerhet ska kunna säkerställa att: 

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
 Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig.
 Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras, utifrån 
antagen plan, till kommunstyrelsen. Vid eventuella brister ska åtgärder 
presenteras. 

För att resultatet av uppföljningen ska kunna ligga till grund för kommande 
internkontrollplan revideras tidplanen i reglementet. Det innebär att både 
uppföljningen av föregående års interna kontroll och internkontrollplanen för 
innevarande år rapporteras i utskott/nämnd under januari som därefter 
överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar beslut och överlämnar till 
kommunrevisionen innan februari månads utgång. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 
Reglemente intern kontroll reviderat 2021-09-03 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-09-20 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 170 Pedagogiskt bokslut 
Dnr KS 2021/373 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga information med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Barn och utbildningsutskottet har beslutat att varje år upprätta ett pedagogiskt 
bokslut från våra förskolor och skolor.  

Syftet med det pedagogiska bokslutet är att lyfta fram de slutsatser som 
verksamheten dragit kring kvalitet och måluppfyllelse samt ge förslag på möjliga 
åtgärder som bör vidtas för att utveckla och förbättra kvalitén i grunduppdraget. 
Slutsatserna och förslagen kan sedan föras i dialog med politiken, som ansvarar 
för att prioritera och besluta om vilka mål som skall gälla för att utveckla 
verksamheten. 

Detta är första året som Barn och utbildningsavdelningen upprättar ett 
pedagogiskt bokslut.  Inför läsåret 20/21 infördes en ny kvalitetsmall som 
förskolor och skolor skall redovisa utifrån. Vi ser att denna mall behöver 
implementeras ytterligare för att få en god gemensam analys att bygga vidare 
kring. Slutsatserna och förslagen ska sedan ligga till grund för de mål som skall 
gälla för att utveckla verksamheten. Slutsatserna ska också användas i den 
övergripande dialogen för kommunens arbete med verksamhets och 
investeringsplan. 

Skolchef Rosie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Pedagogiskt bokslut 2020/2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 171 Uppföljning: Renovering av Parkskolan 
med anledning av vattenskada 
Dnr KS 2021/133 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar om status för renovering av Parkskolan 
samt reparation av bron över Svartån i Svartåparken. 

På Parkskolan är alla väggar färdigbyggda. Ventilationen är i stort sett färdig, likaså 
golvläggningen. Det är i dagsläget osäkert om budgeten kommer att hållas, men 
tekniska enheten räknar med att tidsplanen hålls. 

Status för reparationen av bron är att man just nu väntar in leverans av virke. 
Tekniska enheten räknar med att reparationen är klar om 6-7 veckor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 172 Information från lokalbehovsgruppen 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om arbetet med att höja 
säkerheten i kommunhuset. Delar av ljusgården i kommunhuset har byggts om för 
att skapa en säkrare arbetsmiljö på Myndighetsenheten. En ombyggnation av 
receptionen har beställts, och handläggs just nu av ansvarig arkitekt. 

Kommunstyrelsen informeras om dagvattensituationen vid Vireda skola. Delar av 
kommunledningen kommer i veckan ha ett möte med berörd fastighetsägare, i 
hopp om att snart nå en lösning i ärendet. 

Maria Lundblom Bäckström (KD) anmälde jäv gällande informationen om Vireda 
skola och deltog inte när ärendet diskuterades. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 173 Medborgarförslag: Belysningen vid 
skateparken och lekparkerna 
Dnr KS 2020/593 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om belysning av skatepark 
och lekplatser runtom i kommunen samt  

att medborgarförslaget med detta är beviljat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om belysning av skateparken och lekplatserna runtom i 
kommunen inkom den 12 november 2020.   

I medborgarförslaget skrivs; 

”Belysningen vid skateparken är mycket dålig. Samma sak vid lekparkerna, det är 
inte väl upplyst. Tänker att barnen i kommunen hade kunnat utnyttja skateparken 
och lekparkerna betydligt mer  

än vad det nu är möjligt. Våra barn har ju inte möjlighet att utnyttja dessa platser 
nu när det blir mörkt tidigt dessutom ökar ju olycksrisken.  

Min tanke är att sätta upp riktad belysning med någon typ av tidsrelä så 
belysningen släcks vid en viss tid på kvällen.” 

I svaret framgår bland annat att en arbetsgrupp inom kommunen just gällande 
skateparken och lekplatserna i kommunen har lyft upp problematik kring 
bristfällig belysning och att det är något som behöver åtgärdas. En ambition om 
förbättrad belysning vid skateparken och lekplatserna har uttalats med 
målsättningen om att årligen genomföra åtgärder vid minst en plats. Detta är tänkt 
från år 2022 och under förutsättning att det finns ekonomiska möjligheter att 
genomföra åtgärderna. Sammanfattningsvis konstateras att medborgarförslaget är 
mycket bra, att det ger möjlighet till bättre nyttjande av allmänna platser samtidigt 
som det ger en ökad trygghet i samhället. Förslaget ligger helt i linje med pågående 
arbete i kommunen.  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara beviljat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Yrkande 
Kristin Apsey (SD), Birgitta Svensson (S) och Caroline von Wachenfelt (M) yrkar 
bifall till upprättat förslag 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2020-11-12 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-10-05 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2020-593 

Lotta Sprengarfjord 
Noby Rörebo 1 
 578 91  ANEBY 

lotta@sprengarfjord.se 

Svar på medborgarförslag om belysning av skatepark och 

lekplatser runtom i kommunen 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om belysning av 

skateparken i Aneby samt av lekplatserna runtom i kommunen. 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Belysningen vid skateparken är mycket dålig. Samma sak vid 

lekparkerna, det är inte väl upplyst. Tänker att barnen i kommunen hade 

kunnat utnyttja skateparken och lekparkerna betydligt mer 

än vad det nu är möjligt. Våra barn har ju inte möjlighet att utnyttja dessa 

platser nu när det blir mörkt tidigt dessutom ökar ju olycksrisken. 

Min tanke är att sätta upp riktad belysning med någon typ av tidsrelä så 

belysningen släcks vid en viss tid på kvällen.” 

Inom kommunen har en arbetsgrupp med olika tjänstepersoner samlats 

vid vissa tillfällen för att se över och utveckla allmänna områden och 

grönområden i kommunen. Allt syftar till att hitta bra idéer och lösningar 

för att tillsammans göra vår kommun mer inbjudande och trevlig för 

våra invånare. Just gällande skateparken och lekplatserna i kommunen 

har bristfällig belysning lyfts som ett problem och något som behöver 

åtgärdas. Även behov av ytterligare bänkar och bord har framkommit, 

bland annat i dialogmöte med skolungdomar i årskurs 9. I arbetsgruppen 

beslutades därigenom att köpa in ett par bänkbord till skateparken. 

Vidare har en ambition om förbättrad belysning vid skateparken och 

lekplatserna uttalats med målsättningen om att årligen genomföra 

åtgärder vid minst en plats. Detta är tänkt från år 2022 och under 

förutsättning att det finns ekonomiska möjligheter att genomföra 

åtgärderna. Sammanfattningsvis kan konstateras att medborgarförslaget 

är mycket bra, det ger möjlighet till bättre nyttjande av allmänna platser 

samtidigt som det ger en ökad trygghet i samhället. Förslaget ligger helt i 

linje med pågående arbete i kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget beviljat. 

Kommunfullmäktige 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Bilaga 1. 1/1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 174 Handlings- och åtgärdsplan för 
arbetsmiljön inom gruppen barn och unga, 
myndighetsenheten 
Dnr KS 2020/601 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att en uppföljning av ärendet ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2022. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Josefin Björlingson och enhetschef Elenor Råsberg informerar om 
arbetsmiljösituationen inom gruppen för barn och unga på Myndighetsenheten. 

Exempel på åtgärder som har genomförts för att förbättra arbetsmiljön är: 

- Förstärkt bemanning i form av en administrativ resurs
- Införande av friskvårdstimma (pilotprojekt)
- Översyn över löneutvecklingen

Följande åtgärder har påbörjats men inte slutförts: 

- Enskilda kontor för medarbetarna
- Införandet av löneväxling mot fler semesterdagar

Dessa åtgärder har sannolikt bidragit till ett lägre sjuktal jämfört med samma 
period föregående år, en ökad stabilitet i arbetsgruppen, förstärkta HME-tal i 
medarbetarenkäten samt en ökad upplevd trygghet på arbetsplatsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 175 Information: HR 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Josefin Björlingson informerar om sjukfrånvaron januari – augusti 
2021 samt statusuppdatering för rekrytering av ny kommundirektör 

I augusti hamnade frånvaron 4,65%, vilket är lägre än 2020 men något högre än 
2019. 

HR-ansvarig Josefin Björlingson redogör för upplägget av djupintervju av 
kandidaterna till tjänsten. 

Kommundirektör Charlotte Johansson deltog inte under informationen om 
rekrytering av ny kommundirektör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 176 Anvisningstal flyktingmottagande år 
2022 
Dnr KS 2021/381 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen angående flyktingmottagande med godkännande till 
handlingarna, samt 

att lämna besked till Länsstyrelsen om att Aneby kommun inte har några 
avvikande synpunkter angående kommuntal för nyanlända eller anvisningstalet för 
Aneby kommun för år 2022 för ensamkommande barn och ungdomar. 

Reservation 
Jan-Olov Adolfsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning  
Varje år ska kommuntal för mottagande av nyanlända och anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande ungdomar fastställas. Antalet personer som 
söker och beviljas asyl i Sverige, och som därefter kommunplaceras, har under de 
senaste åren sjunkit. Länstalet för Jönköpings län var 428 personer år 2018 och är 
255 inför år 2022, vilket är ungefär samma nivå som innevarande år.  

Länsstyrelsen har bjudit in till en regionövergripande dialog på kommunal nivå 
med syfte att bibehålla ett fortsatt kvalitativt mottagande av nyanlända och av 
ensamkommande ungdomar i länet.  

Förslaget om kommuntal är baserat på det länstalsförslag som Migrationsverket 
presenterade i augusti i år. Regeringen förväntas fatta beslut om länstal längre 
fram i höst och om beslutet skiljer sig från Migrationsverkets förslag kan 
kommuntalen också komma att justeras.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunen har fram till den 25 oktober på sig att yttra sig över länsstyrelsens 
förslag. 

Mot bakgrund av ovan redovisade kommuntal och anvisningsandelar gör 
förvaltningen bedömningen att kommunen är rustad för ett mottagande av denna 
dimension och föreslår inte någon korrigering. 
Kommundirektör Charlotte Johansson redogör för ärendet. 

Yrkanden 
Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkar på att Aneby kommun ska ta emot åtta flyktingar 
och två ensamkommande barn 

Kristin Apsey (SD) yrkar på att Aneby kommun överlåter sin andel till annan 
kommun. 

Irene Oskarsson (KD), Tobias Kreuzpointner (C), Anna Ekström (L), Maria 
Lundblom Bäckström (KD), Birgitta Svensson (S), Anita Walfridsson (M), 
Tommy Gustafsson (S) och Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Information andelstal och kommuntal 2022, från 2021-09-06 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-10-07 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Skolchef 
Socialchef 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 177 Ej verkställda beslut IVO kvartal 2 2021 
Dnr KS 2021/383 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna samt att anmäla beslutet till 
kommunfullmäktige samt revisorerna.  

Ärendebeskrivning  
Till sociala utskottet rapporteras in ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. För kvartal 2 år 2021 fanns 3 antal ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.  

Beslutsunderlag 
Anmälningsärende Ej verkställt beslut nr 1 kvartal 2 apr-jun år 2021 
Anmälningsärende Ej verkställt beslut nr 2 kvartal 2 apr-jun år 2021 
Anmälningsärende Ej verkställt beslut nr 3 kvartal 2 apr-jun år 2021 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2021-09-23 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 178 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 
Dnr KS 2021/179 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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 fem obesvarade motioner och sex 
obesvarade medborgarförslag att redovisa: 

Motioner 
KS 2021/314 Visselblåsarfunktion - Vänsterpartiet, inkom 2021-06-11 

KS 2021/313 Utvärdering av pandemin - Vänsterpartiet, inkom 2021-06-11 

KS 2021/389 Angående utvärdering av beslut tagna under pandemin för 
kommunens verksamheter och dess invånare – Vänsterpartiet, inkom 2021-09-23 

KS 2021/340 Övergripande strategi för kommunens bilar - Miljöpartiet, inkom 
2021-07-05 

KS 2021/384 35 timmars arbetsvecka inom sociala avdelningen – 
Socialdemokraterna, inkom 2021-09-06 

Medborgarförslag 
KS 2021/375 Bygga farthinder på Sunhultsvägen, inkom 2021-09-21 

KS 2020/691 Belysning av cykel- och gångväg nedanför Lövstaområdet, inkom 
2020-12-07 

KS 2020/702 Inventera påbörjade projekt och skapa en underhållsplan, inkom 
2020-12-15 

KS 2020/715 Bowl till skateparken, inkom 2020-12-27 

KS 2021/65 Möjliggör för en extern aktör att bygga bostäder centralt i Aneby, 
inkom 2020-12-29 

KS 2021/107 Att gatubelysning sätts upp utmed vägen mellan cykelbanan och 
Grännavägen, inkom 2021-01-06 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 179 Anmälningsärende: Tertialrapport 
Höglandsförbundet 2021 
Dnr KS 2021/175 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendet vara anmält 

Ärendebeskrivning  
Tertialrapporten är den första rapporten för 2021 och omfattar perioden 1/1-
30/4 2021 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns gällande 
Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna budgeten för 
2021. 

Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 % av förbundets 
omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för perioden är 504 tkr. 

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 284 % för perioden. 100 % 
eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut finansieras med 
utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker förbundets finansiella 
ställning. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är inte framtagna vid tertialrapporten. Det finansiella målet om 
självfinansieringsgrad prognostiseras uppnås på trotts att målet gällande 1% i 
resultatnivå för löpande tre år inte prognostiseras uppnås fullt ut. 

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tertialrapport 2021 
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen, 2021-05-28 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 180 Fastställande av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att inte ändra antal ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
För att ändra antal ledamöter i kommunfullmäktige krävs att ett beslut om detta 
fattas i kommunfullmäktige före utgången av februari månad under valåret 
Kommunallagen kap 5 § 3. Med anledning av detta har frågan lyfts och diskuterats 
i organisations    och arvodeskommittén. 

Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar på att antalet ledamöter i kommunfullmäktige reduceras 
till 21. 

Irene Oskarsson (KD) och Arijana Jazic (S) yrkar bifall till organisations- och 
arvodeskommitténs förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer organisations- och arvodeskommitténs och Kristin Apseys 
(SD) förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
organisations- och arvodeskommitténs förslag. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut organisation- och arvodeskommittén, 2021-08-19 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 181 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om följande: 

- En trygghetsvandring har genomförts i Aneby kommun. Representanter
från kommunens samtliga avdelningar har deltagit, samt en representant
för Stiftelsen Aneby Bostäder och en representant för hyresgästerna i
Stiftelsen Aneby Bostäder. Kommunstyrelsen och brottsförebyggande
rådet kommer vid ett senare tillfälle att få en rapport från
trygghetsvandringen.

- Samtal med Kriminalvården har fortsatt angående etablering av en
kriminalvårdsanstalt i kommunen. Kriminalvården kommer att återkoppla
i närtid om besked för fortsättningen i frågan.

- Ett första möte med Eksjö kommun har hållits gällande en gemensam
miljö- och byggnämnd.

- Covid-19 läget i kommunen är stabilt. Fortsatta lokala ISF möten kommer
att hållas.

- Vaccinationen av 12 – 15 åringar har inletts i kommunen, likaså
vaccineringen med en tredjedos till de över 80 år samt de som bor i
särskilt boende eller har hemtjänst.

- En VA-konferens har genomförts, med besökare från åtta olika
kommuner. Konferensen var innehållsrik, och diskussioner om framtida
samarbeten har förts.

- Ralingsås har anslutits till fibernätverket, och detta har firats med fiber-
tårta på Ralingsåsgården.

- Leader Vätterbygd-Sommenstrand ska göra en rundresa genom leader-
området för att besöka projekt som blivit beviljade medel.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 182 Anmälningsärenden 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll råd i frågor om funktionsnedsättning, 2021-09-14 

Protokoll allmänna utskottet, 2021-09-20 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-22 

Protokoll sociala utskottet, 2021-09-23 

Protokoll budgetberedningen, 2021-10-04 

Protokoll föreningsstämma Motala Vattenvårdsförbund, 2021-06-04 

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2021-08-16 

Protokoll Primär Kommunalt forum 2021-09-10 
- Bilagor 2021-09-19

Protokoll Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, 2021-09-13 
- Skötselrapport del 1

Minnesanteckningar ägardialog AMAQ, 2021-09-15 

Protokoll Höglandets överförmyndarnämnd, 2021-09-15 
- Bilagor 2021-08-31

Protokollsbeslut Höglandsförbundet AU – Utredning Gymnasiesamverkan 
höglandet, 2021-06-18 

Beslut om tillförordnad kommundirektör, 2021-09-13 

Inbjudan att inkomma med nomineringsförslag till Nationella 
vårdkompetensrådet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-10-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 183 Delegationsbeslut 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag  
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2021-10-01 
Redovisning av delegationsbeslut HR-ansvarig, 2021-10-05 
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