
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-03-07

Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 10:00 – 16:50 
  
Beslutande 

Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande 
Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Arijana Jazic (S) 2:e vice ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Annki Stark (S) 
Birgitta Svensson (S) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Gudrun Andersson (C) 
Anna Ekström (L) §§ 42 – 52, 55, 56, 59 
Anita Walfridsson (M) 
Sandra Bergqvist (M) 
Irene Oskarsson (KD) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) §§ 42, 44 – 50, 52 – 61  
Kristin Apsey (SD) 
Jan-Olov Andersson (MP) §§ 42 – 52, 54 – 56, 59 
 

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Ulf Fransson, t.f. kommundirektör 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
 Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef 
 Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 42 - 52 
 Mikael Fornander, socialchef §§ 
 Björn Stendahl, VD Aneby Miljö & Vatten AB §§ 43 – 44 
 Caroline Engström, HR-ansvarig §§ 55 – 56 
 Ola Gustafsson, näringslivs- och fritidsansvarig § 49 
 Camilla Niklasson, miljöinspektör § 50 
 Elenor Råsberg, enhetschef § 54 
 
Övriga Lars Asklöf (M), styrelseordförande Aneby Miljö & Vatten AB §§ 43 – 44 
 
Utses att justera Annki Stark 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-03-15    Paragrafer 42-61 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Beata Allen 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Annki Stark 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2022-03-07 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-03-07 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-03-15 Datum då anslag  2022-04-06 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2022-03-07 

 
§ 42 Årsredovisning Aneby kommun 2021 2022/1  

§ 43 Information AMAQ: Uppföljning 
ledningsrätt Vireda 

2022/14  

§ 44 Information AMAQ: Uppföljning VA-
samverkan 

2022/14  

§ 45 Ramjustering 5 2021 2021/5  

§ 46 Omdisponering av 2021 års 
investeringsbudget till 2022 

2021/6  

§ 47 Balanskravsresultat och reservering 
till Resultatutjämningsreserv, RUR 

2022/6  

§ 48 Budgetdirektiv 2023 2022/6  

§ 49 Inrättande av fond för Norra Vedbo 
bygdepeng 

2022/103  

§ 50 Naturreservat Furulid 2022/119  

§ 51 Information: Lokalbehovsgruppen 2022/20  

§ 52 Remiss: Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 - 2033 

2022/87  

§ 53 Höglandsförbundet: Bildande av en 
gemensam systemförvaltning för 
Combine 

2022/106  

§ 54 Revisionsrapport 
"Biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen'' 

2022/107  

§ 55 Information: HR 2022/20  

§ 56 Anställning av kommundirektör 2021/486  

§ 57 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 4 
2021 

2022/38  

§ 58 Initiativrätt   

§ 59 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 

2022/20  

§ 60 Anmälningsärenden   

§ 61 Delegationsbeslut   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 42 Årsredovisning Aneby kommun 2021 
Dnr KS 2022/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef, kommundirektör samt avdelningscheferna redogör för budget- och 
verksamhetsuppföljning 2021. 

Det ekonomiska resultatet för Aneby kommun visar ett plus på 17,2 miljoner 
kronor för 2021. Det budgeterade resultatet för 2021 var 12 miljoner, vilket 
innebär ett resultat som är 5,2 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheternas 
nettokostnader avviker negativt med 12,6 miljoner kronor. Kommunövergripande 
anslaget, kommunserviceavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen avviker 
positivt mot budget medan sociala avdelningen och barn- och 
utbildningsavdelningen avviker negativ mot budget. 

Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2021 Kommunövergripande anslaget 
Årsredovisning 2021 Kommunserviceavdelningen 
Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsavdelningen 
Årsredovisning 2021 Sociala avdelningen 
Årsredovisning 2021 Barn- och utbildningsavdelningen 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 43 Information AMAQ: Uppföljning 
ledningsrätt Vireda 
Dnr KS 2022/14 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Maria Lundblom Bäckström (KD) i handläggning och 
beslut i detta ärende. 
 
Ärendebeskrivning  
Lars Asklöf (M), styrelseordförande för Aneby Miljö & Vatten AB, informerar om 
pågående ärende avseende ledningsnät i Vireda. Markägaren har överklagat 
Lantmäteriets beslut gällande ledningsrätt till mark- och miljödomstolen. 
Länsstyrelsen överklagade inledningsvis beslutet men har sedan återtagit sin 
överklagan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 44 Information AMAQ: Uppföljning VA-
samverkan 
Dnr KS 2022/14 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Lars Asklöf (M), styrelseordförande för Aneby Miljö & Vatten AB, informerar om 
pågående arbete vad gäller eventuellt framtida VA-samarbete med andra 
kommuner. Samtal har förts med Tranås, Ydre, Ödeshög, Boxholm kommuner 
för att undersöka möjligheten att gå vidare i en gemensam process. Samtliga 
kommuner har ställt sig positiva till att medverka i en inledande del där syftet är 
att kartlägga och identifiera nuläge, behov och möjligheter. Därefter tas beslut om 
intresse finns att gå vidare i nästa steg. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 45 Ramjustering 5 2021 
Dnr KS 2021/5 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna ramjustering 5 av budget 2021. 
 
Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 4 av budget 
2021. Justeringarna avser avskrivningar, justering för november – december. 

 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-01-20 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-02-21 
      
 
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
Löneöversyn 9 mån -201 -409 -2 026 -89 -2 060 -120 -4 905

Löneöversyn engångsbelopp vårdförb -7 -7

Julkul engångsbelopp 101 -9 -47 -39 -5 0

Avskrivningar sept-okt 0 1 -18 -2 43 24

Budget efter ramjustering 4 -19 486 -27 609 -168 207 -34 232 -150 737 -16 880 1 809 -554 -853 -329 -417 078
Avskrivningar nov-dec -1 -11 -21 -4 36 -1

Budget efter ramjustering 5 -19 488 -27 620 -168 228 -34 232 -150 741 -16 843 1 809 -554 -853 -329 -417 079
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 46 Omdisponering av 2021 års 
investeringsbudget till 2022 
Dnr KS 2021/6 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att minska investeringsbudget 2022 om 189 tkr för redan påbörjade projekt, samt 
 
att överföra 26 501 tkr av ej förbrukade investeringsmedel från 
investeringsbudgeten för 2021 till investeringsbudgeten för 2022. 
 
Ärendebeskrivning  
Omdisponeringen omfattar tillägg från 2021 med 26 501 tkr och en reducering av 
budget 2022 med 189 tkr. Viss omarbetning har skett inom givna belopp. 
Investeringsbudget för 2022 uppgår till 20 200 tkr, varvid ny investeringsbudget 
föreslås bli 46 512 tkr avseende 2022. 
 
Under 2021 investerade kommunen för 16 840 tkr av en budget på  
44 071 tkr, vilket motsvarar en förbrukning om 38%. Anledningen till den låga 
förbrukningen är delvis pandemirelaterad då det tagit längre tid för genomförande 
av projekt och inköp. Vattenskadan på Parkskolan har tagit mycket 
personalresurser i anspråk, vilket medför att andra projekt får flyttas framåt i 
tiden. 
 
För att täcka överskridanden används överblivna medel från avslutade 
investeringar 2021. Ett antal investeringsprojekt har inte slutförts alternativt inte 
påbörjats under 2021, varav 17,2 mnkr avser Vireda skola. Det finns därmed ett 
behov av att föra över investeringsmedel till 2022 års investeringsbudget. Ett par 
projekt, som är budgeterade 2022, har påbörjats under 2021. Dessa belopp 
justeras mellan åren. 
 
Budgeten totalt för 2022, inklusive överföring av investeringsmedel och översyn, 
blir 46 512 tkr. 

Överföring från 2021  26 501 tkr 
Justering budget 2022     -189 tkr 
Investeringsbudget 2022  20 200 tkr 
Summa investeringsbudget 2022 46 512 tkr 
 
I tabellen endan visas förslag till ny budget för 2022. 

 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Omdisponering av investeringar 2021 till 2022 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2022-02-28 
      
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 47 Balanskravsresultat och reservering till 
Resultatutjämningsreserv, RUR 
Dnr KS 2022/6 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avsätta 12,1 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv. 
 
Ärendebeskrivning  
Förslaget om reservering uppgår till 12,1 mnkr, vilket innebär ackumulerad RUR 
om 18,0 mnkr. Årets balanskravresultat blir 4,9 mnkr. 
 
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR.  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 §120 om införande av 
resultatutjämningsreserv (RUR). Det innebär att kommunen kan avsätta medel av 
överskott för att kunna disponera vid ett framtida underskott. Om soliditeten 
inklusive pensionsskulden är positiv har kommunen möjlighet att avsätta det som 
överstiger 1 procent av skatter och bidrag. Om soliditeten är negativt är det 2 
procent. 
 
Årets resultat 2021 visar på ett positivt resultat om 17,2 miljoner kronor. Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är 17,0 miljoner kronor. Det finns inget 
negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. Balanskravsutredningen 
2021 är enligt följande: 

 
 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är i bokslut 2021 positiv om 9 procent, 
vilket medför att det är möjligt att avsätta det som överstiger 1 procent till RUR. 
Det innebär att maximalt 12,6 miljoner kronor kan avsättas till RUR.  
 
Förslaget är att avsätta 12,1 miljoner kronor, vilket innebär ackumulerad RUR om 
18,0 miljoner kronor.  Årets balanskravsresultat blir 4,9 miljoner kronor. 
 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Irene Oskarsson (KD), Birgitta Svensson (S) och Caroline von Wachenfelt (M) 
yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 

2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,3 1,3 -1,3 10,2 17,2

- Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 -2,2 0,0 -0,2

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

+/- Orealiserade  vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,3 1,3 -3,5 10,2 17,0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -5,9 -12,1

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 4,3 1,3 -3,5 4,3 4,9
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -3,5 0,0 0,0

Ackumulerad RUR 5,9 18,0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2022-02-28 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 48 Budgetdirektiv 2023 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna direktiv till budgetberedningen enligt upprättat förslag (bilaga). 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen lämnar varje år budgetdirektiv till budgetberedningen. 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar förslag till budgetdirektiv. 

Beslutsunderlag 
Budgetdirektiv 2023 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen
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2022-02-22 

Budgetdirektiv 2023 
Inledning 
Budgetdirektivet anger kommunstyrelsens 
politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
2023 och verksamhetsplan 2024-2025, gällande 

verksamhetsmål och finansiella mål. Direktivet 
utgår från Aneby kommuns vision Ett gott liv i en 
hållbar och växande kommun. 

Bakgrund 
En ansvarsfull politik behöver säkra att 
kommunens ekonomi räcker till för 
välfärdsuppdraget gentemot invånarna. Alla 
måste ta ansvar och ställa kostnader mot värde 
och behov.  De beslut som kommunen fattar ska 
vara väl underbyggda och utgå från kommunens 
två styrande dokument, Översiktsplanen och 
Strategiska planen där det övergripande målet är 
7000 invånare år 2025 och som även lyfter 

vikten av att Agenda 2030 samt Parisavtalet blir 
vägledande i beslut och handling. 

Utifrån att de ekonomiska förutsättningarna för 
planperioden 2023–2025 fortsatt är ansträngda, 
behöver nya utgiftsposter noga övervägas, såvida 
inte omfördelningar kan göras eller att andra 
externa resurser tillförs. Befintliga behov ska 
finansieras med planeringsförutsättningarna som 
grund. 

Strategiska övergripande mål som stödjer visionen 
Budget- och verksamhetsplan ska uttrycka hur 
Aneby kommun under kommande 3-årsperiod 
ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen 
genom de strategiska mål som är fastställda av 
kommunfullmäktige. 

Följande uppdrag till budgetberedningen, vilka är 
kopplade till de övergripande målen, ligger till 
grund för utarbetande av förslag till rambudget 
2023. 

1. Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av
god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och delaktighet
 Identifiera och anpassa ambitionsnivån i våra verksamheter till befintliga resurser, med

hänsyn tagna till moderna arbetssätt, god kvalitet, attraktivitet och uppfyllelse av lagkrav.

2. Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans
 Utifrån den framskrivning som finns för åren 2024–2025 arbeta för att nå en resultatnivå som

tydligt strävar mot ett överskottsmål på 2,5 % i syfte att säkra en hållbar ekonomi över tid
samt för att kunna avsätta medel för sluttäckning av deponin i Hullaryd.

 Översyn av det kommunövergripande styrkortet och där det är möjligt identifiera styrtal som
går att mäta och redovisa vid tertial- och delårsuppföljning. Styrtalen ska vara relevanta och
ändamålsenliga för ledning och styrning av verksamheterna.

 Genom noga avvägande ta fram förslag till en motiverad och hållbar investeringsbudget 2023
med indikation för 2024–2025. Identifiera investeringar som kan ge positiva effekter i det
dagliga arbetet i syfte att begränsa framtida kostnadsutveckling vad gäller drift och underhåll.

3. Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare
 Skapa förutsättningar för utvecklings- och karriärmöjligheter för anställda.
 Skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats.

Bilaga 1. 1/2



4. Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt förbättringsarbete
 Identifiera nya och innovativa arbetssätt, gärna som utgår från digitalisering, automatisering

och genom ökad samverkan, i syfte att skapa effektiviseringar och mervärden för våra
invånare på kort och lång sikt.

 Identifiera och vara lyhörd för alternativa finansieringsformer.

5. Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill
bo, vistas och verka här
 Skapa förutsättningar för ett fördjupat arbete med förebyggande insatser från tidig ålder i

syfte att minska risken för socialt utanförskap.
 Skapa förutsättningar för ett förebyggande hälsoarbete för alla åldrar.
 Skapa förutsättningar för strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Återrapportering 
Återrapportering av budgetberedningens arbete 
ska ske löpande till kommunstyrelsen med 
framläggande av slutligt förslag till rambudget 

2023 på kommunstyrelsen sammanträde 
den 30 maj 2022.  

---------------------------------------------- 

Beata Allen (C) 
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1. 2/2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 49 Inrättande av fond för Norra Vedbo 
bygdepeng 
Dnr KS 2022/103 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna stadgar för Norra Vedbo bygdepeng, 

att godkänna trepartsavtal rörande förvaltning av Fonden Norra Vedbo 
bygdepeng med tillhörande bilaga 1 och bilaga 2, samt 

att uppdra åt kommundirektören att gemensamt med Jönköpings kommun och 
Vindin Vedbo AB fullfölja avtalsskrivning enligt ovan. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. 

Ärendebeskrivning  
Fonden Norra Vedbo Bygdepengs ändamål är att främja utvecklingen av en 
levande landsbygd i området genom utdelning av bidrag ur fonden (området 
definieras via markerat område på karta, bilaga till avtalet).  Bidraget ska användas 
för att stödja lokal utveckling och lokala aktiviteter såsom exempelvis sport, fritid, 
kultur, ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, förbättring av hälsa och 
välbefinnande i området, skydd eller förbättring av miljön, främjande av 
integration och samhällsutveckling samt utveckling av utbildningsmöjligheter. 

Bidrag ur fonden får inte användas som ett komplement till, eller för att ersätta 
vare sig det skattefinansierade åtagande som åvilar kommunen eller ekonomiska 
åtaganden som i övrigt åvilar kommunen. 

Bidraget får inte tilldelas enskilda personer eller specifika hushåll. Bidraget får 
heller inte tilldelas projekt, verksamhet eller arrangemang med övervägande 
religiös, politisk eller vinstdrivande inriktning.  

Fondens medel får i sin helhet förbrukas för ovan angivna ändamål. 

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet. 

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

Kristin Apsey (SD) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Stadgar för Norra Vedbo bygdepeng. 
Trepartsavtal rörande förvaltning av Fonden Norra Vedbo bygdepeng. 
Norra Vedbo vindkraftparker, bidragspolicy 
Karta över aktuellt område för Norra Vedbo bygdepeng 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-02-21 

Beslutet skickas till 
Vindin Vedbo AB 
Jönköpings kommun 
Näringslivs- och fritidsansvarig 
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 50 Naturreservat Furulid 
Dnr KS 2022/119 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa beslutsförslag enligt upprättad handling 2022-03-04 (bilaga), inklusive 
föreskrifter och beslutskarta, samt skötselplan för naturreservatet Furulid. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan 
till det planerade naturreservatet i skogsområdet Furulid. Förslaget har skickats på 
remiss och åtta svar har lämnats in. Samhällsbyggnadsavdelningen har beaktat 
inlämnade synpunkter och gjort vissa justeringar i tidigare förslag. 

Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse 
Förslag till beslut, med föreskrifter samt beslutskarta 
Skötselplan, med skötselplankarta samt karta med information och 
kulturlämningar Fastighetsutredning, 2015-11-27 
Furulid karta 1 
Furulid karta 2A 
Furulid karta 2B 
Furulid karta 2C 
Skötselplan  
Sändlista, 2021-12-17  
Tjänsteskrivelse, 2021-02-14 
Inkomna yttranden 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2022-02-23 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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FÖRSLAG TILL 
BESLUT

Storgatan 48 Tel. 0380-46100 Postgiro 105186-1 
Box 53 Fax. 0380-46195 Bankgiro 360-0400 
578 22 ANEBY www.aneby.se Org.nr. 212000-0498 

Bildande av naturreservatet Furulid i 

Aneby kommun   

Beslut 
Kommunen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) området 
Furulid, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som 
slutligen utmärks i fält, som naturreservat.  

Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara och vårda ett tätortsnära skogsområde för att tillgodose
allmänhetens behov av friluftsliv, naturupplevelser och motion

• inom ramen för främjande av friluftslivet vårda och bevara biologiska
värden knutna till löv- och barrträd, grova träd och död ved

• öka den biologiska mångfalden och därigenom förstärka den estetiska
upplevelsen av skogen

Syftet ska uppnås genom att: 

• lämpliga åtgärder görs för att ta emot besökare och informera allmänheten
om natur-, kultur- och friluftsvärdena

• lämpliga åtgärder utförs för att främja allmänhetens möjlighet till friluftsliv
och naturupplevelser

• växtligheten närmast spår och vägar hålls gles för ökad trygghet och
ljusinsläpp

• yngre barrträd och lövsly avverkas och röjs för att öka framkomligheten
och skapa sikt, samtidigt som återväxt och nyetablering säkerställs

• intern beståndsdynamik i huvudsak får råda, kompletterat med reducering
av främst gran till förmån för lövträd och äldre tall samt för att skapa
luckor i krontäckningen

• friställa naturvärdesträd och blivande naturvärdesträd (träd på tillväxt) vid
behov

• nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska
inom ramen för syfte och föreskrifter beaktas i skötseln av naturreservatet

Skälen enligt 7 kap. 5 § MB 
Skogsområdet på Furulid strax sydost om Aneby tätort är ett populärt 
strövområde. Här finns ett upplyst motionsspår samt flera märkta spårsystem och 
ett stort antal mindre stigar. För att skydda det tätortsnära naturområdets värde 
för friluftsliv och motion, och samtidigt säkerställa att området även är en tillgång 
för framtida kommuninvånare bildas ett naturreservat med inriktning för 
friluftslivet.  
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Reservatsområdet utgörs främst av barrskog, men mindre områden domineras av 
lövträd.  Generellt kan områdets naturvärden knytas till en lång kontinuitet av 
barrträd, tidigare hävd samt förekomsten av ek, gammal asp, sälg och tillgång på 
död ved. Befintliga naturvärden är ganska triviala, men avsikten med 
reservatsförordnandet är även att dessa utvecklas. Dels för att öka skogens 
attraktivitet som rekreationsområde, dels för att en divers skog är mer 
motståndskraftig och hållbar mot bland annat klimatförändringar. 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunen i 
enlighet med 7 kap. 5 § MB och med stöd av 7 kap. 6 och 30 §§ MB samt 22 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Naturreservatsföreskrifter). 

Kommunen fastställer, i enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., bifogad skötselplan (bilaga 2), för områdets långsiktiga vård.  

Naturreservatsföreskrifter 

A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 5 § MB OM INSKRÄNKNINGAR I

RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Inom naturreservatet är det förbjudet att: 
1. bedriva skogsbruk eller på annat sätt transportera ut hela eller delar av

levande eller döda träd ur reservatet. Undantag gäller för avverkning och
uttransport av främmande trädslag och träd som angripits av
granbarkborre. Efter tillstånd från kommunen gäller undantag också vid
anläggande av nya spår eller andra anläggningar för friluftsliv och
pedagogisk verksamhet.

2. skada eller fälla levande eller döda träd eller buskar. Undantag gäller för
nedtagande av träd eller buskar som riskerar säkerheten på frekvent
använda stigar, motionsspår samt vid behov i skolskogsområden.
Undantag gäller också avverkning av träd för att uppfylla syftet med
reservatet och vid naturvårdsinriktade åtgärder.

3. borra, spränga, schakta, dämma eller utföra annan mekanisk
markbearbetning.

4. utföra grävnings- eller utfyllningsarbeten. Undantag gäller för ordinarie
underhåll av leder och spår. Efter tillstånd från kommunen gäller undantag
även vid nyanläggning av terrängspår eller annan anläggning för
friluftslivet.

5. tippa eller anordna upplag av något slag förutom högst en månad vid
skötselinsatser. Tillverkad snö och snö är undantaget.

6. dika eller dikesrensa förutom för vägunderhåll.
7. bedriva täkt av något slag.
8. uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordning. Efter tillstånd

från kommunen gäller undantag för byggnad/anläggning/anordning för
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pedagogisk verksamhet, friluftsliv, motion samt stiganpassning för 
funktionshindrade.  

9. utan kommunens tillstånd anlägga parkeringsplats.
10. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn. Efter tillstånd från

kommunen gäller undantag för anläggande av ledningsnät för utvecklande
av motions- och skidspår, teleanordningar samt ombyggnad av befintliga
ledningar, t.ex. att luftledning ersätts med jordkabel.

11. anlägga väg.
12. utan kommunens tillstånd anlägga stig, terrängspår, led, stig anpassad för

cykling eller ridning, bro, spång eller grillplats.
13. plantera in för området främmande arter eller provenienser.
14. använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen.
15. framföra motordrivet fordon förutom på befintliga vägar, vid underhåll av

spår samt vid anläggande av skidspår. Undantag gäller även uttransport av
fällt vilt med mindre fordon samt uttransport av träd som avverkats enligt
föreskrift A1.

16. utan kommunens tillstånd uppföra stängsel eller annan hägnad.

B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 6 § MB OM FÖRPLIKTELSER

FÖR ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT ATT TÅLA

VISST INTRÅNG

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 
att följande åtgärder vidtas:  

1. utmärkning av naturreservatet.
2. uppsättning och underhåll av informationsskyltar samt stolpar för

spårvisning.
3. anläggande och underhåll av parkeringsplats, leder anvisade för cykling

och ridning, spår, vindskydd, etc.
4. tillgänglighetsanpassning av vissa stigar, mm.
5. utförande av siktfrämjande utglesningsåtgärder i anslutning till frekvent

använda stigar, inom ramarna för bevarandet av områdets naturvärden.
6. utförande av åtgärder för att ge möjlighet till pedagogisk verksamhet i

lämpliga skogsområden, som till exempel att ordna samlingsplatser, bygga
vindskydd och andra enkla anordningar av naturmaterial.

7. luckhuggning i begränsad omfattning för att skapa ett varierat trädskikt
samt utförande av löpande skötsel i form av sly- och buskröjning.

8. utförande av löpande naturvårdsinriktade skötselåtgärder, vilket innefattar
begränsning av granföryngring, samt friställning av ädellövträd, andra
naturvärdesträd samt äldre tallar och aspar.

9. borttagning och bekämpning av invasiva främmande arter.
10. efter nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper

genomföra måttliga åtgärder såsom punktvis markstörning,
punktbränning, extensivt bete eller luckhuggning för att säkerställa
förekomst av dessa arter och naturtyper.
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11. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 
och vattenförhållanden, inklusive uppföljning av bevarandemål.

C. ORDNINGSFÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 30 § MB OM

RÄTTEN ATT FÄRDAS OCH VISTAS INOM NATURRESERVATET

SAMT OM ORDNINGEN I ÖVRIGT INOM NATURRESERVATET

Inom naturreservatet är det förbjudet att: 
1. elda förutom på anvisade platser.
2. cykla och rida annat än på befintliga vägar och anvisade stigar. Undantag

för särskilda arrangemang.
3. utan kommunens tillstånd bedriva lägerverksamhet.
4. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil. Undantag gäller i samband med

lägerverksamhet.
5. ha okopplad hund.

Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för förvaltaren av 
naturreservatet att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med 
naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan. Vid skötseln av 
reservatet ska det vara möjligt att använda mindre fordon vid naturvårdande 
skötsel samt för friluftslivet, under förutsättning att betydande markskador inte 
uppstår.  

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för normalt underhåll av befintliga 
vägar och vägområden, elljusspår, ledningar och ledningsgator eller elanordningar 
inom eller i anslutning till reservatet. Till normalt underhåll räknas bland annat att 
flytta undan nedfallna träd och kapa grenar, buskar och sly som blockerar 
framkomligheten eller riskerar säkerheten. Träd som bedöms ligga i riskzonen att 
falla ut över väg kan efter samråd med reservatsförvaltaren få tas ned och lämnas 
inom reservatet. Till normalt underhåll räknas även skötsel av dräningeringsrör för 
avledning av överflödigt vatten samt akuta reparationer i kraftledningsgatan.  

Föreskrifterna ska likaså inte utgöra hinder för normalt underhåll av angränsande 
stängsel eller normal skötsel av intilliggande åkermark, vilket innebär att grenar 
som hänger ut får tas bort och träd som faller ut över kringliggande mark får 
kapas i gränsen och dras in i reservatet. Träd som bedöms ligga i riskzonen att 
falla ut över åkermark kan efter samråd med reservatsförvaltaren få tas ned och 
lämnas inom reservatet.  

Från föreskrifterna undantas vetenskaplig undersökning eller motsvarande för 
vilken tillstånd erhållits av kommunen. 

Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
naturreservatsföreskrifterna gäller eller kan komma att gälla för området.  
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Enligt Aneby kommuns lokala ordningsföreskrifter, § 25, får inte ridning ske i 
markerade motionsspår vid Furulidsområdet och Aneby Gårdsområdet i Aneby 
tätort, dessutom är löpning och promenerande i anlagda skidspår förbjudet.   

Uppgifter om naturreservatet 

ADMINISTRATIVA DATA 

Namn Furulid 

Areal 175,9 hektar (ha), varav vatten 0 ha 

Beslut om Natura 2000 Nej  

Kommun Aneby 

Socken Bredestad  

Lägesbeskrivning ca 1,3 km sydost om Aneby kyrka  

Fastigheter Del av Aneby 1:558 samt sydöstra spetsen av Aneby 1:716. 

Fastighetsägarkategori Kommun 

Gräns Enligt karta, bilaga 1. Gränsen är ej inmätt av Lantmäteriet. 

Förvaltare Aneby kommun  

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Furulid är beläget precis utanför Aneby samhälle. Området utgörs idag mestadels 
av barrskog med inslag av blandat löv. Tall dominerar på de stora 
isälvsavlagringarna och är således det vanligaste trädslaget i området. Skogen har 
under lång tid påverkats av människan, och är idag huvudsakligen gallrade 
barrskogar med liten andel lövträd, död ved och med en ganska trivial flora. 
Främst är det arter som vitsippa, gökärt, skogsviol, skogskovall, skogsstjärna, 
ljung, ormbunke, linnéa, mattlummer och blåsuga som växer där.  

Tillgången på grövre död ved från främst asp är bitvis rik och även grova hålträd 
av asp går att finna. Längs med åkerkanten i väster domineras trädskiktet av 
lövträd, främst stora aspar men även tall. Flera av dem är skyddsvärda på grund av 
sin storlek och ålder, ca 110-165 år.   

Området nyttjas idag främst av Anebys föreningsliv, men också för promenader 
och cykelturer av kommunens invånare. Skolan bedriver även stora delar av sin 
idrottsundervisning i Furulidsområdet, och i framtiden kan eventuellt andra 
områden inom reservatet bli aktuella för pedagogiska syften då skolan utvecklar 
sin verksamhet.  

Idag finns ett elljusspår samt flera markerade leder för löpning och mountainbike. 
Även ridning sker på bestämda vägar och stigar. Utöver det finns ett stort antal 
omarkerade stigar. Snörika vintrar anläggs även skidspår, och när vädret tillåter 
förstärks dessa med tillverkad snö. Området används emellanåt även för 
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tävlingsarrangemang inom såväl orientering som skidåkning samt för 
lägerverksamhet.   

Inga riksintressen finns inom reservatet, men stora delar av området berörs av 
Södra Jularps vattenskyddsområde.  

Skyddsjakt utförs vid behov av Aneby kommun. Annan jakt är inte lämplig pga 
områdets närhet till tätorten och det stora antalet besökare.  

Väg 132 har sin sträckning rakt genom reservatet, dessutom genomskär en 
kraftledningsgata södra delen av området.  

Bakgrund 
Aneby kommun har visionen att växa, och då ökar behovet av mark för nya 
bostäder. För att skydda hela skogsområdet från exploatering har frågan om 
naturreservat för friluftsliv återigen väckts. I kommunens egna miljömål antagna 
20 juni 2011 är ett av de övergripande målen att människor ska ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. För att det målet ska uppnås är ett av etappmålen att 
andelen skyddad natur i kommunen ska öka. Detta är en av anledningarna till att 
kommunen verkar för ett naturreservat i Furulid, en annan att stärka och 
säkerställa områdets betydelse för friluftslivet.  

Hela naturreservatet berör två fastigheter på kommunal mark, varav en av dem 
endast ingår med en mindre del. På den fastighet som berör reservatets nordvästa 
hörn finns en äldre detaljplan, där marken inom reservatet är märkt som område 
för park. Planerna för bildande av ett naturreservat borde därav inte motverka 
syftet med den detaljplanen.  

I planeringsarbetet inför bildandet av naturreservatet har samtal med skolan samt 
de aktiva föreningarna i Aneby förts. Detta för att diskutera deras syn på en 
reservatsbildning samt hur de använder området i dag, men även framtida 
önskemål.  

BEDÖMNING 

Kommunen arbetar med genomförande av de av riksdagen beslutade miljömålen. 
Naturreservatsbildning av Furulid bidrar till att miljökvalitetsmålen ”Levande 
skogar”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”En god bebyggd miljö” kan uppfyllas.  

Reservatets tätortsnära läge gör området särskilt utsatt för ingrepp med negativ 
påverkan på områdets befintliga naturvårds- och friluftsvärden. Genom att 
långsiktigt skydda området som naturreservat kan den framtida 
markanvändningen fastställas så att nuvarande värden och helhet bevaras. 
Kommunen bedömer att områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett 
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skydd mot exploatering, avverkning av skog samt borttransport av död ved. 
Området ska därför skyddas som naturreservat. 
För att bevara och utveckla de värden som finns är området i behov av en 
anpassad skötsel. Den aktiva skötseln inriktas främst på att främja områdets värde 
för friluftsliv, naturupplevelse och motion. Den naturvårdande skötseln syftar till 
att i så stor utsträckning som möjligt lämna området för fri utveckling och låta 
skogen formas genom naturlig intern dynamik (”fri utveckling”). Detta 
kompletteras med reducering av främst gran och frihuggning kring 
naturvärdesträd och utvecklingsträd. I de fall dessa skötselåtgärder motverkar 
varandra måste en eventuell intressekonflikt lösas från fall till fall.  

För att undvika konflikter mellan olika sporter har en avvägning gjorts för att t ex 
ridning ska kunna fortsätta tillsammans med övriga aktiviteter, såsom cykling, 
skidåkning och vandring. Dessa aktiviteter bedöms inte påverka natur- eller 
kulturvärdena negativt. 

Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst 
avsedda att skydda och bevara områdets höga värde för friluftsliv, naturupplevelse 
och motion. Men syftet är även att utveckla de naturvärden som finns i områdets 
blandlövskog, med dess inslag av ädellövträd, gamla träd samt stående och 
liggande död ved. Flertalet föreskrifter har anpassats för framtida utövning av 
friluftsliv och motion, samt till utförandet av föreningarnas lägerverksamhet och 
arrangemang. Föreskrifterna är också anpassade till ridklubbens aktiviteter samt 
till skolans undervisning.  
Hänsyn har även tagits till att väg 132 går genom naturreservatet, där Trafikverket 
är väghållare, samt till den kraftledning som har sin dragning genom området.  

Genom att göra anläggandet av spår och andra anordningar tillståndspliktigt ges 
kommunen möjlighet att samråda om lämplig sträckning och placering. Syftet är 
inte att begränsa områdets utveckling med ett totalt förbud, utan att skapa ett 
långsiktigt hållbart naturområde där både naturvärdena och friluftslivet tillåts att 
utvecklas.  

Ett vattenskyddsområde berör en stor del av reservatets norra del, fram till 
kraftledningsgatan. Beslutet om naturreservat påverkar dock inte syftet med 
vattenskyddsområdet, eller kommer i konflikt med de särskilda föreskrifter som 
gäller för att skydda grundvattenförekomsten.  

Kommunen har enligt 7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot 
sakägares intresse och bedömer att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs 
för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 
MB och med den för området gällande översiktsplanen, samt med den för 
området gällande detaljplanen (7 kap. 8 § MB).  
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Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.aneby.se/gdpr  

Bilagor 
1. Beslutskarta
2. Skötselplan med bilagor
3. Sakägarförteckning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 51 Information: Lokalbehovsgruppen 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Maria Lundblom Bäckström (KD) i handläggning eller 
beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och teknisk chef Lars Skeppås 
informerar om följande: 

- Status för ombyggnationen av receptionen. Projektet ska påbörjas, och
medel för ombyggnationen har tilldelats från MSB inom ramen för säkra
arbetsmiljöer.

- Flera frågor har inkommit till kommunen avseende varför ett sirensystem
för viktigt meddelande till allmänheten (VMA), mer känt som Hesa
Fredrik, inte finns i Aneby kommun. Frågan om att upprätta en
varningssiren undersöks.

- Kommunstyrelsen får information om status för utbyggnationen av
Vireda skola.

- Möte har hållits med regionens fastighetsavdelning avseende
Familjecentralen

- Renoveringen av Sunhult skola pågår, ovanvåningen med matsal och
klassrum väntas vara klara till påsklovet och därefter väntas
gymnastiksalen bli färdigrenoverad.

- En flytt av arbetsplatser i kommunhuset har genomförts. Detta i syfte att
förbättra arbetsmiljön.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 52 Remiss: Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 - 2033 
Dnr KS 2022/87 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna följande yttrande till Region Jönköpings län avseende remiss över 
förslag till regional transportplan 2022-2033; 

Reservation 
Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 2. 

Yttrande  
Aneby kommun är övergripande positiv till det framtagna förslaget till regional 
transportplan för Jönköpings län åren 2022-2033. Planen är tydlig och visar på ett 
relativt lättförståeligt vis på alternativa strategier och vad dessa ger för olika 
konsekvenser.  

Kommunen förordar ”alternativ BALANS” i planen som strävar efter att hålla 
inslagen linje från gällande plan, där stort fokus ligger på järnväg, tillgänglighet 
och hållbart resande. Kommunen förordar alternativet främst för att det ligger i 
linje med tidigare plan men också för att det bedöms ha högst potential för 
överflyttningseffekter till gång- och cykel och kollektivtrafik. Investeringsbidrag 
till enskilda vägar minskas eller försvinner också helt i de andra alternativen, något 
som inte är önskvärt då dessa medel bidrar till levande region. Likaså minskas 
satsningarna på kollektivtrafikåtgärder längs statligt vägnät respektive 
medfinansieringen av denna typ av åtgärder kraftigt i de båda andra alternativa 
strategierna.   

Det är angeläget med ett utökat utrymme för statlig medfinansiering för gång- och 
cykelåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder ute i kommunerna. I förslaget avsätts 
157 mnkr för åtgärder längs statlig väg respektive 150 mnkr till medfinansiering 
avseende åtgärder längs det kommunala vägnätet. Aneby kommun förordar högre 
prioritering och avsättning av medel för trafiksäkerhets-, gång- och cykelåtgärder 
gentemot kommunerna. Åtgärder längs med statlig väg kräver stora ekonomiska 
resurser och troligtvis kan en förändrad prioritering bidra till att ge en större 
utväxling av medlen ute i kommunerna. Sannolikt ger det fler åtgärder där arbets- 
och skolpendlingen är som störst vilket också gör att fler människor får nytta och 
del av satsningarna. Åtgärder ute i kommunerna understödjer dessutom 
kollektivtrafiken på ett positivt sätt.  

I brister som bör utredas under åren 2022-2025 (sidan 54 i planen) anges rv 32, 
sträckan Eksjö - Sunneränga. Aneby kommun ser positivt på att sträckan utreds 
men menar att även sträckan Marbäck - Traneryd utmed rv 32 måste utredas. Den 
delen av sträckan har uppenbara och betydande brister gällande restider och 
trafiksäkerhet. Här krävs åtgärder och åtgärdsvalsstudie behöver snarast påbörjas. 

Kommunen efterfrågar generella satsningar på vägnätet genom olika former av 
trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis i form av viltstängsel och misseparering, som 
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Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

syftar till öka säkerheten och förbättra framkomligheten. En angelägen sträcka för 
denna typ av åtgärder är väg 132 från Aneby till Huskvarna vilket blir en allt 
viktigare länk, inte minst för arbetspendling till och från kommunen.   
Aneby kommun delar inställningen i planen kring behoven av att förstärka 
kapaciteten på Jönköpingsbanan. Det är angeläget att förbättra möjligheterna att 
knyta ihop den regionala trafikeringen mellan Södra stambanan och 
Jönköpingsbanan. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Regional 
transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022-2033 och den ekonomiska 
ramen för denna period är 1 684 miljoner kronor. I planen har åtgärder med en 
sammanlagd uppskattad kostnad motsvarande den ekonomiska ramen prioriterats. 
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och åtgärdsområden 
där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i den löpande 
genomförandeprocessen. Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har varit styrande 
för prioriteringen och valet har gjorts utifrån de strategier som beskrivs i planen. 

Mest pengar avsätts för större väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. I dessa 
kategorier återfinns namngivna objekt som Rv 27 förbi Bor och järnvägarna 
Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö och Nässjö-Eksjö. Gång- och 
cykelåtgärder prioriteras högre än tidigare och inom åtgärdsområdet ryms 
satsningar både längs statlig väg och medfinansiering till kommuner. Inom 
åtgärdsområdet trafiksäkerhet och framkomlighet ryms mindre 
trafiksäkerhetshöjande punktinsatser på vägnätet och insatser i tätorter. 
Åtgärdsområdet kollektivtrafikinvesteringar innehåller medel bland annat för 
standardhöjning av hållplatser. I planen finns även investeringsbidrag till enskilda 
vägar och driftbidrag till ickestatliga flygplatser. 

Remisstiden för planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. Region 
Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att skickas till 
Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av 
Regionfullmäktige sommaren 2022. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Irene Oskarsson (KD), Maria Lundblom Bäckström (KD), Annki Stark (S) och 
Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 

Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M) 
yrkar på att kommunstyrelsen ska förorda ”alternativ VÄG” i remissyttrandet. 

Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till Caroline von Wachenfelts (M) med fleras 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Caroline von Wachenfelt (M) 
med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
allmänna utskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag  
Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-02-21 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län
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Reservation angående punkten ”svaret på remiss avseende förslag till regional transportplan 
för Jönköpings län 2022-2033. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07 §11 

Svaret på remissen är bra i sin helhet. Planen är tydlig och visar på ett lättförståeligt vis på tre 
alternativa strategier och vad dessa ger för konsekvenser. Strategierna kallas för 

1. Balans
2. Väg
3. Järnväg

I svaret på remissen har kommunen valt att stödja ”alternativ BALANS”, där stort fokus ligger på 
järnväg, tillgänglighet och hållbart resande. Man hävdar att det ger högst potential för 
överflyttningseffekter till gång och cykel och kollektivtrafik. Vidare skriver man att investeringsbidrag 
till enskilda vägar minskas eller försvinner också helt i de andra två alternativen.  

Vi reserverar oss mot beslutet att stödja alternativ Balans efter som det är ett alternativ som inte tar 
hänsyn till de landsbygdsperspektiv som Aneby kommun har.  

De flesta som bor och arbetar i Aneby behöver bil för pendling till de omgivande städer som erbjuder 
arbetstillfällen. Många är egna småföretagare med firmabil eller anställda i sjukvården med 
oregelbundna arbetstider. Dessa har väldigt svårt att kombinera detta med en kollektivtrafik som 
inte har täta avgångs/ankomsttider. Tiden som åtgår för arbetet förlängs då på ett orimligt vis, 
särskilt om det ska kombineras med skjutsning/hämtning av barn.  

En annan aspekt är att det är svårt att planera längre cykelvägar i en liten landsortskommun som 
Aneby. De kan sällan nyttjas för att pendla till och från arbete, möjligen för pendling till och från 
skola. Inte sällan leder det också till intrång då jordbruks- och tomtmark måste utnyttjas för 
exploatering.  

I alternativ 2. Väg som är bättre anpassad till Aneby kommuns behov, finns dessutom en planerad 
ombyggnad av vägsträckan Riksväg 32 mellan Eksjö – Sunneränga. Det skulle ge alla arbetspendlare, 
både de som åker med egen bil och de som åker kollektivt en säkrare väg till jobbet. I alternativ 1. 
Balans finns den sträckan bara med som ett möjligt utredningsprojekt. 

Alternativ 2. Väg ger 3 miljoner mindre till investeringar i enskilda vägar, det påpekas i remiss svaret 
men skillnaden är inte så stor att det är en anledning att välja bort alternativet. 

På landsbygden finns på många håll ett missnöje med att de som bor där behöver ansvara och ofta 
betala för underhållet av de enskilda vägarna. Helt nyligen lyftes frågan i nyheterna. Därför tycker vi 
att det är av största vikt att man inte tar bort investeringsbidraget helt, vilket man gör i alternativ 3. 
Järnväg. Slopade investeringsbidrag för enskilda vägar leder till att behovet av underhåll ökar.  

Därför är vår samlade slutsats att vi vill reservera oss mot kommunens beslut att stödja alternativet 
1. Balans. Istället vill vi att man omprövar beslutet med hänsyn taget till de förutsättningar som
landsortskommunen Aneby har och förordar alternativ 2. VÄG

Caroline von Wachenfelt, Sandra Bergqvist och Anita Walfridsson för Moderaterna i Aneby

Bilaga 3. 1/1
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KS § 53 Höglandsförbundet: Bildande av en 
gemensam systemförvaltning för Combine 
Dnr KS 2022/106 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bilda en gemensam systemförvaltning för Combine omfattande 
Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från 
och med 2023-02-01, samt 

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny 
verksamhet inom Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundets alla medlemskommuner har samtliga genomfört ett byte av 
verksamhetssystem för socialförvaltning och omsorgsförvaltning till 
programvaran Combine. Detta har skapat möjligheter att stärka samarbetet i 
administrationen av systemet mellan de olika kommunerna. 
Medlemskommunerna, inklusive Höglandsförbundet (familjerätten), vill gå 
samman och samarbeta mer kring de grundläggande processerna för förvaltning 
och stöd av systemet.  

Idag organiserar varje kommun sin egen administration av systemet, detta innebär 
således att förvaltningen av systemet är sårbar vid personalomsättning eller en 
längre tids frånvaro. Som en del av utredningen av en gemensam 
systemförvaltning har en gemensam gränsdragningslista tagits fram för att 
tydliggöra vilka processer som kan styras av en gemensam organisation och vilka 
delar av processerna kring systemet som även fortsättningsvis ska styras och 
hanteras av respektive kommun. Med tanke på att kommunerna för närvarande 
hanterar sina processer olika, eftersom vissa av kommunerna fortfarande befinner 
sig i en implementeringsprocess, är det i dagsläget svårt att uppskatta 
bemanningsnivån som krävs.  

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Beslutsprotokoll Höglandsförbundet Direktionen, 2022-01-28 
Utredning verksamhetsövergång Combine, 2022-01-11 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-02-21 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 54 Revisionsrapport "Biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen'' 
Dnr KS 2022/107 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande, samt 

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning  
KomRedo har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en granskning 
avseende hur kommunstyrelsen säkerställer att biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021.  

Av revisionsrapporten framgår det att det åligger kommunen att ansvara för 
biståndsbedömning i enlighet med socialtjänstlagen. En ändamålsenlig och 
effektiv biståndsbedömning styr både ekonomi och kvalitet i kommunernas 
äldreomsorg. Det är kommunen som ansvarar för uppföljning av biståndsbeslut 
både gällande innehåll och omfattning. Verkställighet av beslut som inte stämmer 
överens med biståndsbeslutet kan bli rättsosäkert för den enskilde samt kostsamt 
för kommunen.  

Sociala avdelningen har tagit del av genomförd revison och granskning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Aneby kommun. Av genomförd 
granskning framgår det att Aneby kommun inte fullt ut bedriver 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen på ett ändamålsenligt sätt och att 
utvecklingspotential finns. Riktlinjer finns men rutiner saknas i tillräcklig 
utsträckning. Revisionen bedömer att det idag finns utvecklingspotential inom 
uppföljning både på individ och gruppnivå och att detta arbete behöver 
systematiseras. Rapporten visar vidare att endast två avslagsbeslut överklagats till 
förvaltningsdomstol. 

Revisionsrapporten visar på att aktiviteter så som metodhandledning, tillgång till 
rättsdatabas och sakkunnig jurist, med mera bidrar till att kommunen har en 
rättssäker och enhetlig biståndsbedömning. Revisonen visar att rapportering till 
ansvarigt utskott och kommunstyrelse sker på ett ändamålsenligt sätt. Vidare 
framgår det att Aneby kommun har ett väl fungerande förebyggande arbete i 
samverkan med civilsamhället.   

Föreslagna åtgärder med anledning av genomförd 
granskning 
Av de sex granskade frågeställningarna gör revisonen bedömningen att Aneby kommun 
har en utvecklingspotential och ett behov av stärkande åtgärder inom framför allt tre 
områden, för att biståndshandläggning inom äldreomsorgen ska bedrivas på ett mer 
ändamålsenligt sätt.  

Utifrån genomförd revisionsrapport föreslås nedanstående åtgärder: 
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• Översyn av befintlig handläggningsprocess med utveckling av systematisk
samverkan mellan myndighet och verkställighet i relation till framför allt
uppföljningsprocessen.

• Planera för revidering av Riktlinjer för biståndsbedömning avseende insatser i form av
hemtjänst, korttidsplats, dagverksamhet och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen
(2001:453). Revideringen avser att i enlighet med revisionsrapporten och SOSFS
2011:9 (Socialstyrelsens allmänna råd om ledningssystem för kvalitet) genomföra
revidering av riktlinjer, rutiner och checklistor. Detta i relation till den
demografiska utvecklingen, ökade behov och förändrade arbetssätt i relation till
den nya Socialtjänstlagen som träder i kraft 2023.

• Fortsatt kollegial granskning men med utveckling av metodstöd och
dokumentation av lärandet.

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Irene Oskarsson (KD), Birgitta Svensson (S), Arijana Jazic (S) och Caroline von 
Wachenfelt (M) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Revisionsrapport  
Biståndsbedömning inom äldreomsorgen, Aneby kommun 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-09 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Revisionen
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KS § 55 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om sjukfrånvaron för januari 2022. 
Medarbetarenkäten är utskickad idag 7 mars och svarstiden sträcker sig till 3 april. 
Status för pågående rekryteringar redovisas för, där det bland annat informeras 
om att en ny HR-ansvarig har rekryterats. Den personen påbörjar sin tjänst 1 maj. 

Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2021 redovisas. 2021 var det en total 
sjukfrånvaro på 6,2%, vilket är en avvikelse från målet på 5,9%. 
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KS § 56 Anställning av kommundirektör 
Dnr KS 2021/486 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att Mikael Fornander anställs som kommundirektör, från och med 1 april, samt 

att t.f. kommundirektör Ulf Franssons anställning förlängs till 2022-04-30. 
Anställningens omfattning begränsas till 50% från och med 2022-04-01 och 
tituleras utredningstjänst. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen beskriver rekryteringsprocessen kring 
tillsättande av ny kommundirektör. Vid ansökningstidens slut hade 30 
ansökningar inkommit, och en rekryteringsgrupp med representanter från politik, 
verksamhet och fackliga företrädare valde ut 7 kandidater till en första 
intervjuomgång. Fyra av dessa fick därefter genomgå ett antal kompetens- och 
kapacitetstester inför djupintervjuer. Slutligen genomfördes en referenstagning där 
4 referenspersoner kontaktades per kandidat.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-06 § 220 att anställa Torbjörn Jansson till 
kommundirektör. Torbjörn Johansson tackade den 18 januari nej till erbjudandet 
av personliga skäl. 

Kommunstyrelsens presidium förordar Mikael Fornander till tjänsten som ny 
kommundirektör från och med 1 april. Förslaget har presenterats i den 
kommunövergripande samverkansgruppen. Förhandlingsskyldigheten är därmed 
uppfylld. 

HR-ansvarig Caroline Engström och kommunstyrelsens ordförande Beata Allen 
föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Caroline von Wachenfelt (M), Arijana Jazic (S), Tommy Gustafsson (S), Annki 
Stark (S), Birgitta Svensson (S), Tobias Kreuzpointner (C), Gudrun Andersson 
(C), Anna Ekström (L), Anita Walfridsson (M), Sandra Bergqvist (M), Irene 
Oskarsson (KD), Maria Lundblom Bäckström (KD), Kristin Apsey (SD) och Jan-
Olov Andersson (MP) yrkar bifall till ordförande Beata Allen (C) förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
HR-ansvarig 
Kommunstyrelsens ordförande
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KS § 57 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 4 2021 
Dnr KS 2022/38 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna samt anmäla beslutet till 
kommunrevisionen. 

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 4 år 2021 fanns ett ej verkställt beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Ej Verkställt beslut kvartal 4 okt-dec år 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 58 Initiativrätt 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna Kristin Apseys (SD) fråga till allmänna utskottet för beredning. 

Ärendebeskrivning  
Kristin Apsey (SD) lyfter ett initiativärende avseende Lönhults vindkraftspark. 
Kommunstyrelsen tar del av yrkandet som ställs, och beslutar att överlämna 
frågan till allmänna utskottet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Allmänna utskottet

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 59 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. kommundirektör Ulf Fransson och kommunstyrelsens ordförande Beata
Allen informerar om beredskapsarbetet avseende flyktingmottagande som görs på
regional och lokal nivå. Möten sker regelbundet både på länsnivå och kommunal
nivå.
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KS § 60 Anmälningsärenden 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Minnesanteckningar AMAQ ägardialog, 2021-11-17 

Protokoll budgetberedningen, 2022-02-07 

Minnesanteckningar medborgarmöte för seniorer, 2022-02-16 

Protokoll allmänna utskottet, 2022-02-21 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2022-02-23 

Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2022-02-23 

Protokoll sociala utskottet, 2022-02-24 

Protokoll budgetberedningen, 2022-02-28 

Mötesanteckningar medlemssamråd samordningsförbunden i Jönköpings län, 
2022-01-21 
- Bilaga IT-spåret

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2022-01-27 

Styrelseprotokoll Stiftelsen Åsens by, 2022-02-03 

Protokoll Höglandets överförmyndarnämnd, 2022-02-09 
- Höglandets överförmyndarnämnd 2022-02-09 § 17 - Ekonomi - bokslut

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2022-02-14 

Styrelseprotokoll Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-02-18 

Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen § 4 Prissättningsmodell, 2022-
01-28
- Bilaga Ramverk prissättningsmodell

Beslut om riksintressen för totalförsvarets militära del, 2022-02-08 

Inbjudan till webbinariet Planera för vindkraft 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 61 Delegationsbeslut 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegationsbeslut HR-ansvarig, 2022-02-01 
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2022-02-23 
Redovisning av delegationsbeslut HR-ansvarig, 2022-03-01 
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