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Sammanträde med Allmänna utskottet
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Beslutande
Ledamöter

Beata Allen (C) Ordförande 
Caroline Von Wachenfelt (M)
Arijana Jazic (S)
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Kerstin Karlsson (S) ers. Niklas Lindberg (S)

Tjänstemän Ghenoa Abbas, sekreterare
Vidar Justegård, sekreterare
Hugo Thorén, sekreterare
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef § 104
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 102-103

Utses att justera Maria Lundblom Bäckström 

Justeringens plats  Paragrafer 98-108
och tid

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

Ghenoa Abbas

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

Justerande   …………………………………………….
Maria Lundblom Bäckström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

§ 98 Mötets öppnande 4

§ 99 Val av justerare 5

§ 100 Godkännande av föredragningslista 6

§ 101 Delårsbokslut kommunövergripande 
och kommunserviceavdelningen

2020/6 7 
- 
8

§ 102 Ramjustering 3 2020/5 9 
- 
10

§ 103 Finansrapporter augusti 2020 2020/355 11 
- 
12

§ 104 Statlig medfinansiering 2021 
Regionala kollektivtrafikåtgärder 
Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder

2020/542 13 
- 
15

§ 105 Anvisningstal flyktingmottagande 
2021

2020/553 16 
- 
18

§ 106 Medborgarförslag: Cykelbana och 
BMX Bana

2020/447 19 
- 
21

§ 107 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

2020/540 22

§ 108 Information från kommundirektör och 
avdelningschef 
kommunserviceavdelningen

23

§ 109 Anmälningsärenden 24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 98 Mötets öppnande

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

Ordförande Beata Allen öppnar mötet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 99 Val av justerare

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att Maria Lundblom Bäckström (KD) utse som justerare.

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 100 Godkännande av föredragningslista
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 101 Delårsbokslut kommunövergripande 
och kommunserviceavdelningen
Dnr KS 2020/6

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna delårsuppföljningen till och med augusti och överlämna den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Per augustimånad har en uppföljning av budget gjorts för det 
kommunövergripande anslaget (KÖ) och kommunserviceavdelningen (KSA), 
vilka ingår i allmänna utskottet. 

Prognosen för allmänna utskottets resultat vid årsbokslutet är ett nollresultat.

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/8 visar för det Kommunövergripande 
anslaget ett överskott om1 430tkr.

Prognosen är att det kommunövergripande anslaget vid årsbokslutet visar ett 
överskott på 1 420tkr.Anledningen till det är främst ett överskott vad gäller 
Överförmyndarverksamheten som i den nya samverkansformen med fem 
kommuner på Höglandet visar lägre kostnader än budget med 520tkr. Ekonomi-
och HR-enheterna visar ett plus i helårsprognosen med 400tkrberoende på en 
vakans, förändrad organisation samt lägre systemkostnader än budgeterat, bland 
annat. Kostnaderna för den politiska verksamheten är lägre än budgeterat pga 
pandemisituationen och beräknas ge ett överskott på ca 160tkr för hela året. Det 
kommunövergripande anslaget visar i prognosen för hela året ett överskott om 
340tkr. Det innebär en återhållsamhet vad gäller Kommunstyrelsens konto för 
oförutsett, projekt för minskad sjukfrånvaro samt projekt för kompetenshöjande 
insatser vilket totaltger +340tkr.

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/8 visar för 
kommunserviceavdelningen på ett överskott på 527tkr.

Prognosen är att kommunserviceavdelningen vid årsbokslutet visar ett underskott 
på -1 428tkr.Avvikelsen för delåret beror bland annat på lägre personalkostnader 
än budgeterat med anledning av sjukskrivningar och att systemutveckling inte 
kunnat bedrivas enligt plan med lägre kostnad som följd.

Prognosen är att avdelningen vid årsbokslutet visar en negativ avvikelse mot 
budget med -1 428tkr.Att avdelningen prognostiserar ett betydande underskott för 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

helåret trots delårets utfall beror bland annat på att kostnaderna kommer att 
fortsätta öka för kostenheten vid de volymökningar som sker inom Barn-och 
utbildningsavdelningen, tillkommande kostnader för paviljonger samt 
tillkommande kostnader som är relaterade till de Höglandsgemensamma projekt 
kommunen deltar i. De personalkostnader som under delåret varit lägre än 
förväntat förväntas plana ut under året.

Avdelningens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska verksamhetens 
kostnader och komma i balans med budget. De åtgärder som genomförts, 
beslutats eller fått positiv respons i de fall beslut ännu inte är fattade är 
medräknade i prognosen och motsvarar tillsammans1150tkr. Åtgärderna 
motsvarar inte i sin helhet det underskott som avdelningen fått i uppdrag att 
återställa, vidare arbete pågår med att identifiera ytterligare åtgärder genom till 
exempel översyn av organisering och bemanning, för att vid årets slut ha en 
budget i balans.

Kommundirektör Charlotte Johansson och avdelningschef 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut 2020, Kommunövergripande och 

Kommunserviceavdelningen
- Tjänsteskrivelse 2020-09-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 102 Ramjustering 3
Dnr KS 2020/5

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna ramjustering 3 av budget 2020.

Ärendebeskrivning 

I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 3 av budget 
2020.

- Förändringen avser löneöversyn för vårdförbundet 9 månader.

-Avskrivningar för maj-aug.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2020-08-31

Kommun-
övergripande

Kommun-
serviceavd.

Barn- och 
utbildningsavd.
Grundskola mm

Barn- och 
utbildningsavd.
Gymnasium mm

Sociala 
avdelningen

Samhällsbyggnads-
avdelningen

Finans-
förvaltningen

Kommun-
revisionen

Överförmyndare

Kommun-
fullmäktige

SUMMA

U
rsprunglig budgetram

-11 896
-25 724

-142 102
-34 377

-142 176
-11 063

1 809
-550

-1 355
-321

-367 755
R

am
justering 1 2020

Löneöversyn 3 m
ån 2019

-19
-106

-815
-48

-328
-50

-1 365

Löneöversyn 4 m
ån 2019

-151
-169

-558
-877

Ö
verföring, H

R- och ekonom
ienhet

-7 773
7 773

0

Ö
verföring, kultur- och fritid

6 656
-6 656

0
Budget efter ram

justering 1
-19 688

-11 552
-149 742

-34 425
-143 062

-11 112
1 809

-550
-1 355

-321
-362 923

R
am

justering 2 2020
Interndebitering av m

åltider, lokalvård och hyror-5
3 275

-1 229
1

-7
-2 035

0

A
vskrivningar januari - april

-27
-5 543

-485
-212

-1 109
-7 376

Budget efter ram
justering 2

-19 720
-13 819

-151 456
-34 424

-143 281
-14 256

1 809
-550

-1 355
-321

-370 299

R
am

justering 3 2020
Löneöversyn 9 m

ån 2020 vårdförbundet
-17

-170
-188

A
vskrivningar

-19
-5 551

-484
-213

-1 083
-7 350

B
udget efter ram

justering 2
-19 739

-19 370
-151 958

-34 424
-143 665

-15 339
1 809

-550
-1 355

-321
-377 837
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 103 Finansrapporter augusti 2020
Dnr KS 2020/355

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

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, Stiftelsen Aneby bostäder samt kommunkoncernen per den 31 augusti 
2020.

Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjer för ränterisker per 
den 31 augusti 2020, som finns i finanspolicyn. Dessutom uppfyller Aneby 
kommun, Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö och Vattens lån riktlinjerna 
var för sig.

Uppfyllelsen har blivit allt bättre de senaste åren. Förbättringen har möjliggjorts 
genom att hänsyn har tagits till riktlinjerna vid beslut om nyupplåning och 
omsättning av lån i hela koncernen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Uppfyllelsen på koncernnivå:

2018-12-
31

2019-04-
30

2019-08-
31

2019-12-
31

2020-04-
30

2020-08-
31

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

2,6 år
Uppfyllt

2,6 år
Uppfyllt

2,7 år
Uppfyllt

2,6 år
Uppfyllt

2,7 år
Uppfyllt

2,4 år
Uppfyllt

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

2,2 år
Uppfyllt

2,3 år
Uppfyllt

2,4 år
Uppfyllt

2,4 år
Uppfyllt

2,6 år
Uppfyllt

2,3 år
Uppfyllt

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

22 %
Uppfyllt

19 %
Uppfyllt

11 %
Uppfyllt

14%
Uppfyllt

11%
Uppfyllt

14%
Uppfyllt

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

36 %
Ej 
uppfyllt

34 %
Uppfyllt

25 %
Uppfyllt

25%
Uppfyllt

19%
Uppfyllt

19%
Uppfyllt

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

-0,05 %
Uppfyllt

-0,02 %
Uppfyllt

0,06 %
Uppfyllt

0,00%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 104 Statlig medfinansiering 2021 Regionala 
kollektivtrafikåtgärder Miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder
Dnr KS 2020/542

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att ansöka hos Trafikverket om medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg-och gatunätet för 2021 i 
enlighet med upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Den statliga medfinansieringen utgör normalt 50 procent av den totala 
byggkostnaden. Bidraget för kollektivtrafikåtgärder tillsammans med 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder är enligt inriktningen i den 
regionala planen för Jönköpings län, totalt omkring tio (10) miljoner kronor under 
2021.Bidraget för kollektivtrafikanläggningar är enligt inriktningen i den regionala 
transportinfrastrukturplanen för Jönköpings län fem (5) miljoner kronor. 
Beloppen avser medfinansieringsandelen.

Åtgärder som bidrar till ökad cykling på det kommunala väg-och gatunätet är 
berättigade till statligmedfinansiering. Åtgärder som prioriteras är: Åtgärder som 
kopplar till kollektivtrafiken-Åtgärder som binder samman stråk-Åtgärder som 
ökar barn och ungas cyklande-Åtgärder som förbättrar olycksdrabbade stråk och 
platser Åtgärder för ökad trafiksäkerhet ska bidra till att antalet döda och svårt 
skadade i trafiken minskar. Åtgärder som prioriteras är: -Åtgärder som ger ökad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten 
på barns skolväg eller barns väg till och från fritidsaktiviteter. Åtgärder för 
förbättrad miljö ska medföra att miljöbelastningen minskar. Åtgärderna ska vara 
mer omfattande än vad som är tvingande för kommunen utifrån gällande 
lagstiftning, t.ex. miljöbalken. Exempel: Ljudisoleringsåtgärd på fasader och andra 
bullerdämpande åtgärder som t.ex. tilläggsruta och byte av ventilationsdon-
Merkostnad vid byte till bullerreducerande beläggning t.ex. byte till dubbel drän 
asfalt. När det kommer till åtgärder avseende kollektivtrafik är viktigaste faktorn 
för vad som prioriterasantalet resenärer. I normalfallet gäller fler än 20 påstigande 
per dygn. Avsteg från detta kan göras om andra förutsättningar finns t.ex. skola, 
vårdcentral, äldreboende o dyl. Åtgärder som underlättar för personer med 
nedsatt funktionsförmåga att utnyttja kollektivtrafiken kommer således att 
prioriteras. Prioritering av åtgärder som är berättigade medel:1.Åtgärder med 
anledning av trafikförändringar2. Åtgärder för tillgänglighetsanpassning. Åtgärder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

för ökad framkomlighet (dvs som gynnar punktlighet och minskar restid för ett 
ökat resande)4.Kopplingar till kollektivtrafiken, t ex pendlarparkering, 
cykelparkering, gång-och cykelkopplingar osv. Åtgärder för komfort, t ex 
väderskydd6. Övriga åtgärder

Aneby kommun har i investeringsplanen för 2021avsatt200 tkr direkt för 
investeringar i kollektivtrafikåtgärder och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Därtill 
finns kvarvarande medel sedan tidigare samt ytterligare investeringar i 
kommunens plan som delvis kan härröras tillkollektivtrafik-och 
trafiksäkerhetsområdet.

Kommunen föreslås genomföra följande projekt under närmsta eller de närmsta 
åren om bidrag från Trafikverket beviljas. Projekt med prioritering enligt följande;

1.Hastighets-och trafikräknare (80 tkr)

2.Förlängning av gång-och cykelväg på Skogsgatan utmed Furulidsskolan (150 tkr)

3.Gång-och cykelväg på Österlånggatan utmed Aneby kyrka (90 tkr) Kostnaden 
för projekten beräknas till totalt omkring 320tkr och Aneby kommun söker 
därmed medfinansiering med 50 procent av kostnaden vilket innebär 160tkr.

Beskrivning av åtgärderna

1.Hastighets-och trafikräknare Investering i hastighets- och fordonsräknare 
som kan placeras på stolpar runtom i kommunen så att antal fordon och fordons 
hastigheter kan mätas. Det finns både alternativ med publik visning där fordonets 
hastighetvisas men också varianter där mätning sker utan att det visas. Det 
inkommer mycket synpunkter, inte minst kring höga hastigheter på olika platser i 
kommunen, och med genom mätning kan dessa bekräftas eller dementeras och ge 
vägledning i framtida prioriteringar av investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder. 

Kostnaden beräknas till omkring 80tkr, lite beroende av vilken modell som väljs 
och om det kan vara möjligt att ha två olika varianter, en publik som visar 
hasigheten och en som enbart mäter hastighet utan visning.2. Förlängning av 
gång-och cykelväg på Skogsgatan utmed Furulidskolan Förlängning av befintlig 
gång-och cykelväg på Skogsgatan utmed Furulidskolan, mellan busshållplatser för 
skolskjuts och skolbyggnaden. 

2. Förlängning av gång-och cykelväg på Skogsgatan utmed Furulidskolan
Förlängning av befintlig gång-och cykelväg på Skogsgatan utmed Furulidskolan, 
mellan busshållplatser för skolskjuts och skolbyggnaden.

Ger en komplett gång-och cykelväg från Tomtebogatan inorr fram till den större 
cykelparkeringen vid skolan. Separerar gång-och cykeltrafik bättre från 
busshållplatserna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Åtgärden kompletterar och förlänger den gång-och cykelväg som byggdes 
häromåret, med statlig medfinansiering, och som finns med i Gång-och cykelplan 
för Aneby kommun, antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2018 (åtgärd nr 19i 
planen).

Kostnaden beräknas till 150tkr.

3. Gång-och cykelväg på Österlånggatan utmed Aneby kyrka
Utmed Österlånggatan finns idag ett antal parkeringsplatser till Aneby kyrka. 
Framför parkeringsplatserna finns en trottoar som är väldigt smal och i princip 
blir omöjlig att gå på när bilarhar parkerats med ”nosen” in övertrottoaren. I 
dialog med Svenska kyrkan har förslag tagits fram om att bredda trottoaren till en 
gång-och cykelväg vilket betydligt förbättrar framkomligheten, tillgängligheten 
och säkerheten för oskyddade trafikanterutmed gatan i kvarteret.

Åtgärden beräknas till 90 tkr.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
-Skrivelse från Trafikverket gällande statlig medfinansiering, 2020-05-08
-Tjänsteskrivelse 2020-09-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 105 Anvisningstal flyktingmottagande 2021
Dnr KS 2020/553

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen angående flyktingmottagande med godkännande till   
handlingarna samt,

att inte lämna några avvikande synpunkter till Länsstyrelsen angående anvisningstalet för 
Aneby kommun för år 2021 för ensamkommande barn och ungdomar.

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 anvisningar i länet sjönk från 428 personer år 
2018 till 244 personer år 2019. Kommuntalet för Jönköpings län för 2021 ligger 
på ungefär samma nivå som 2020 och är  243. 

Antalet anvisade ensamkommande ungdomar till länet sjönk från 62 ungdomar år 
2017 till 44 ungdomar år 2018. Hur många ensamkommande ungdomar som varje 
enskild kommun tar emot per år beror på flera faktorer. Det beror dels på hur många 
ungdomar som faktiskt kommer till Sverige, dels på vilken promilleandel samt nivå av 
måluppfyllelse i mottagandet som kommunen har. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under 2018 valde flera kommuner runtom i landet att antingen överlåta sin andel till 
en annan kommun, eller överta en annan kommuns andel. 
Hur mottagandet av ensamkommande ungdomar kommer att se ut inför 2020 är ett 
resultat av en lång process. Länsstyrelsen har bjudit in till en regionsövergripande 
dialog på kommunal nivå med syfte att bibehålla ett fortsatt kvalitativt mottagande av 
ensamkommande ungdomar i  länet. 

Länsstyrelsen undrar; Är kommunen intresserad av att;

1. ta över andelar från andra kommuner?
2. överlåta sin andel (hela eller delar) till någon kommun i länet?
3. behålla sin andel? 

Anvisningsandelar för ensamkommande barn/ungdomar år 2020 och 2021
2020 2021

Länet 36,88  Länet 33,62  

Aneby  1 Aneby  1,00

Gnosjö  1,45 Gnosjö  1,22

Mullsjö  1 Mullsjö  1,00

Habo  1,17 Habo  1,17

Gislaved  2,35 Gislaved  2,80

Vaggeryd  1,15 Vaggeryd  1,26

Jönköping  12 Jönköping  12,30

Nässjö  2,82 Nässjö  2,61

Värnamo  3,04 Värnamo  3,31

Sävsjö  4,34 Sävsjö  1,00

Vetlanda  2,13 Vetlanda  2,49

Eksjö  2,9 Eksjö  1,38

Tranås  1,53 Tranås  1,83

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 

- Information andelstal 2021, från 2020-09-04
- Tjänsteskrivelse 2020-09-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 106 Medborgarförslag: Cykelbana och BMX 
Bana
Dnr KS 2020/447

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

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

att medborgarförslaget anses bifallet.

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.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-11
- Svar på medborgarförslag
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 107 Delegationsordning uppdaterad 
20200825
Dnr KS 2020/540

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att ersätta delegat HR-chef med HR ansvarig i kommunstyrelsens 
delegationsordning senast reviderad 2020-01-13 KS §6.

Ärendebeskrivning 

I delegationsordningen för kommunstyrelsen senast reviderad 2020-01-13               
§ 6 behöver delegat HR-chef bytas ut och ersättas med HR-ansvarig då 
organisationen har förändrats från 2020-07-01 och titeln HR-chef har tagits bort 
och ersatts av HR-ansvarig.         

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen där delegat HR-
chef byts ut och ersätts med HR-ansvarig.

Beslutet skickas till
HR-ansvariga                          
POA
Johanna Evegren
KSO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 108 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson ger en nulägesbild av Covid-19.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 109 Anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Finns inga anmälningsärenden att redovisa.
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