
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 12:30 – 18:10 
  
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) 
Gudrun Andersson (C) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Anna Ekström (L) 
Anita Walfridsson (M) 
Irene Oskarsson (KD) §§ 223 – 230, 232 – 235 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Kristin Apsey (SD) 
Jan-Olov Adolfsson (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Karlsson (S), ersätter Birgitta Svensson (S) 
Paul Brinkmann (C), ersätter Sandra Bergqvist (M) 
Lars-Erik Widell (S) §§ 230, 236 – 245, ersätter Irene Oskarsson (KD)  
 

Övriga närvarande  
Ersättare Lars-Erik Widell (S) §§ 223 – 230, 232 – 235 

 
Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Mikael Fornander, kommundirektör 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen §§ 223-230, 232-234 
 Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 225 – 230 
 Björn Stendal, VD Aneby Miljö & Vatten AB §§ 223 – 224 
 Henrik Larsson, avfallschef Aneby Miljö & Vatten AB §§ 223 – 224  
 Jari Carlsson, VA-chef Aneby Miljö & Vatten AB §§ 223 – 224  
 Carina Andersson, socialchef §§ 225, 232 
 Rosemarie Segersson, skolchef §§ 225, 232 
 Ragnhild Sjöström, enhetschef § 232 
 Kent Bohman, rektor § 232 
 Lars-Åke Svensson, chefsjurist Jönköpings kommun § 233 
 Göran Forss, stadsjurist Jönköpings kommun § 233 
 Caroline Engström, HR-ansvarig § 234 
 
Övriga Lars Asklöf (M), Ordförande Aneby Miljö & Vatten AB §§ 223 – 224  
      
Utses att justera Arijana Jazic 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-12-05   Paragrafer 223 - 245 
och tid 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Beata Allen 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Arijana Jazic 
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  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2022-12-05 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-05 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-12-05 Datum då anslag  2022-12-27 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2022-12-05 

 

§ 223 Avfallstaxa 2023 2022/361  

§ 224 VA-taxa 2023 2022/362  

§ 225 Budget 2023 del 2 2022/364  

§ 226 Ramjustering 4 2022 2022/5  

§ 227 Yttrande till revisorerna angående 
delårsrapport 2022 

2022/6  

§ 228 Månadsuppföljning oktober, Aneby 
kommun 

2022/6  

§ 229 Medborgarförslag: Övergångsställe 
vid Skogsgatan - Jularpsvägen 

2022/322  

§ 230 Medborgarförslag: Angående 
anläggande av vindskydd vid Jularps 
pulkabacke 

2022/321  

§ 231 Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings 
län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 

2022/381  

§ 232 Information: Aneby kommuns 
integrationsarbete och Nya Office 

2022/20  

§ 233 Svar på motion: Angående 
revisionsberättelse för Stiftelsen 
Aneby bostäder för år 2017 

2022/114  

§ 234 Information: HR 2022/20  

§ 235 Tillfälligt förstärkt driftsbidrag till 
Stiftelsen Åsens by 

2022/384  

§ 236 Höglandets samordningsförbund: 
Verksamhetsplan 2023 med budget 
för 2023 - 2025 

2022/382  

§ 237 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 

2022/375  

§ 238 Revidering av taxa för kopior och 
avskrifter av allmän handling 

2021/232  

§ 239 Sammanträdesplan 2023 2022/363  

§ 240 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 4 2022/38  

§ 241 Reviderat anvisningstal 
flyktingmottagande 2023 

2022/285  

§ 242 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 

2022/20  

§ 243 Anmälningsärenden   

§ 244 Delegationsbeslut   

§ 245 Taxa för livsmedelstillsyn 2022/328  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 223 Avfallstaxa 2023 
Dnr KS 2022/361 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att anta föreslagen avfallstaxa. 
 

Ärendebeskrivning  
Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram. Taxan ska gälla från 2023-01-01 
och tills vidare. Nedan beskrivs de ändringar som gjorts jämfört med 2022 års 
taxa. 
 

Sophämtningsavgifter 
Summan av intäkterna från avfallsavgifterna för sophämtning föreslås höjas med 
17,5%. För en villa med det nya abonnemanget 240 liters tvåfackskärl och 
hämtning varannan vecka, kommer det att med utgång från de tidigare 
abonnemangen 140 liter innebära en höjning med 67 kr/månad, och för 190 liter 
en höjning med 32 kr/månad. 
 

Samverkansorganisationen med Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk medför en 
ökning av kostnaderna. Samtliga kärl kommer att bytas ut, ett flertal nya 
miljömässigt bra sopbilar skall köpas in, en ny tjänst trädgårdsavfall införs. Det 
finns också en kostnad på ca 3,7 mnkr som ska fördelas mellan bolagen för det 
fortsatta planeringsarbetet inför FNI inbakad i den nya kostnaden. Avtalet som 
funnits med Ohlsson har varit väldigt fördelaktigt för Amaq kostnadsmässigt. En 
ny separat upphandling enbart för Amaq hade med stor sannolikhet blivit dyrare 
än kostnaderna för samverkan. Det hade inneburit samma kostnader för inköp av 
nya kärl och bilar, men utan stordriftsfördelen. 
 

Med föreslagen avgiftshöjning kommer avfallsverksamhetens budget för 2023 
hamna på ett minusresultat. Det finns ett överskott inom avfallsverksamheten 
från tidigare år som kommer att användas för att täcka förväntat underskott under 
2023. De två samverkanskommunerna; Nässjö och Eksjö, höjer sina taxor till 
årsskiftet med 15% respektive 6%. Eksjö gjorde även en höjning under sommaren 
2022 med 3,5%. 
 

Avgiften för latrinhämtning föreslås lämnas oförändrad då den redan ligger på en 
rimlig nivå i förhållande till Eksjö och Nässjö. 
 

Slamtömningsavgifter 
Avgiften för tömning av slambrunnar bör höjas med 21,2%. Detta innebär för 
den tidigare tjänsten deltömning 0-3 kbm en kostnadsökning på 306 kr per 
tömning (från 1253 till 1559 kr). Tjänsten heltömning får en kostnadsökning på 55 
kr per tömning (från 1504 till 1559 kr). 
 

Tjänsten deltömning kommer ej att finnas kvar, vilket medför en något större 
ökning då det i nuvarande taxa är det billigare alternativet. Det kommer även att 
köpas in en ny slamtömningsbil inom samverkan. Det gamla avtalet med 
Ohlssons har även här varit väldigt ekonomiskt fördelaktigt. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-14  
Protokollsbeslut Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-11-03  
Avfallstaxa 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 224 VA-taxa 2023 
Dnr KS 2022/362 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreslagen VA-taxa. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till ny VA-taxa har tagits fram. Brukningsavgiften föreslås höjas med 
16,3% jämfört med 2022 års VA-taxa. Anläggningsavgiften föreslås lämnas 
oförändrad. I och med att en ny konstruktion av taxan, som bland annat tar 
hänsyn till dagvatten, börjar gälla så varierar höjningen från fastighet till fastighet 
men den sammantagna höjningen är 16,3%. 

Kapitalkostnader ökar då nya vatten- och avloppsreningsverk är driftsatta i 
verksamhetsområdena Vireda, Stora- och Lilla Hultrum samt att stora delar av 
Sunhults huvudledningar har sanerats. Projektarbete pågår för nya anläggningar i 
Hullaryd och Askeryd. 

Personalkostnader ökar vilket framför beror på att driftavdelningen har utökats 
med en person. Detta har gjorts för att täcka upp för en drifttekniker som 
periodvis kommer vara föräldraledig samt för en annan drifttekniker som planerar 
att gå ned i arbetstid på sikt. 

Räntekostnader och borgensavgift har ökat med över 70% beroende planerade 
investeringar samt högre räntesats och ökad borgensavgift. 

En höjning av brukningstaxan krävs för att klara underhåll och drift samt de 
sedan länge planerade investeringarna. Investeringsbehov, stigande räntor och 
ökade kostnader påverkar hela det svenska VA-kollektivet vilket innebär att 
många vattenorganisationer behöver höja sina taxor inför kommande år. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-14 
Protokollsbeslut Aneby Miljö & Vatten, 2021-11-03 
VA-taxa 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 225 Budget 2023 del 2 
Dnr KS 2022/364 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa Budget del 2 2023 med styrkort för barn- och utbildningsavdelningen, 
kommunserviceavdelningen, kommunövergripande anslaget, 
samhällsbyggnadsavdelningen samt sociala avdelningen, samt  

att anmäla till kommunfullmäktige att Budget del 2 2023 är fastställd. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet i sin helhet med hänvisning till 
tidigare inlämnade yrkanden avseende kommunstrateg. 

Ärendebeskrivning  
Varje avdelning har utifrån budgetramar för år 2023 skapat en detaljbudget samt 
granskat och reviderat avdelningens styrkort. Detaljbudget och styrkort har beretts 
i utskott och samhällsbyggnadsnämnd och överlämnas till kommunstyrelsen för 
fastställande. 

Kommundirektör och avdelningschef föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anna Ekström (L) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut och lämnar in en 
protokollsanteckning, bilaga 1. 

Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-11-16 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2022-11-23 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2022-11-24 
Budget del 2 2023 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande 
Utskotts- och nämnd ordföranden 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Avdelningschefer
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2022-12-05 

Röstförklaring från Liberalerna avseende beslut om budget 2023 del 2.  

Liberalerna och Moderaterna hade tilläggsyrkanden till budget 2023 del 1 som fullmäktige 

röstade ner.  

Dessa yrkanden avsåg: 

-Att förstärka de tillväxtskapande inslagen i budgeten.  

-Att ge skolan bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

-Att uppdra till en översyn av kommunens organisation för att säkerställa effektivt arbete 

och rätt resursutnyttjande.  

-Att inrikta kommande gymnasiesamverkan så att Aneby kommuns elevers möjlighet att 

välja olika studieorter optimeras samtidigt som gymnasiekostnaden hålls så låg som 

möjligt. Inriktningsbeslut som innebär samverkan inom höglandsförbundet är utifrån 

dessa mål sannolikt fel väg att gå.  

 

I fullmäktige framförde Liberalerna oro över att budget 2023 i stora delar är 

underfinansierad vilket kommer innebära krav på betydande effektiviseringar och 

besparingar i verksamheten från och med årets början. 

När budet 2023 del 1 nu är beslutad av fullmäktige och Liberalernas och Moderaternas 

tilläggsyrkanden fallit återstår ändå att besluta om den detaljbudget verksamheterna ska 

arbeta utifrån. Därför är det rimligt att styrelsen beslutar godkänna budget del 2 utifrån de 

av fullmäktige givna ramarna.  

 

Anna Ekström, Liberalerna. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 226 Ramjustering 4 2022 
Dnr KS 2022/5 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna ramjustering 4, 2022 som innebär förändring av budget 2022 samt 
teknisk justering av 2023. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 4, 2022 som 
påverkar budget 2022 samt ingående värden till budget 2023. För 2022 avser 
justeringarna avskrivningar under perioden september – oktober 76 tkr. 

 

Budget 2023 utgår från beslut Budget 2023 del 1 men inkluderar ramjusteringar 
för 2022 som påverkar 2023 års budget. För 2023 avser justeringarna teknisk 
justering av personal inom FUA, omfördelning mellan gymnasieskola och 
grundskola 400 tkr. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-14 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Ramjustering 4, 2022 Budget 2022 Avskrivning 
sept-okt 
justering

Summa 
budget 2022

Kommunövergripande -20 618 1 -20 617

Kommunserviceavdelningen -23 608 -40 -23 647

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -170 922 -9 -170 931

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -36 622 -36 622

Sociala avdelningen -157 153 -31 -157 184

Samhällsbyggnadsavdelningen -15 894 3 -15 891

Finansförvaltningen 1 809 1 809

Kommunrevision -556 -556

Överförmyndare -868 -868

Kommunfullmäktige -435 -435

Summa -424 866 -76 -424 942

Ramjustering 4, 2022
Budget 2023* Teknisk 

justering
Summa 

budget 2023
Kommunövergripande -23 238 -23 238

Kommunserviceavdelningen -7 312 -7 312

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -173 877 -400 -174 277

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -40 263 400 -39 863

Sociala avdelningen -160 263 -160 263

Samhällsbyggnadsavdelningen -13 328 -13 328

Finansförvaltningen 1 809 1 809

Kommunrevision -580 -580

Överförmyndare -891 -891

Kommunfullmäktige -336 -336

Summa -418 280 0 -418 280

*Enligt Budget del 1 2023 samt ramjustering 2022 exkl avskrivningar
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 227 Yttrande till revisorerna angående 
delårsrapport 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att överlämna yttrandet till revisorerna. 

Yttrande 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens verksamhet samt 
upprättandet av delårsrapporten. Det är därför positivt att revisorerna anser att 
delårsrapportens innehåll överensstämmer med gällande bestämmelser och att 
revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet är i enlighet med 
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 

Leasingavtal 
I avsnittet redovisningsprinciper står det att alla leasingavtal klassificeras som 
operationell leasing i nuläget. Det beskrivs även att det pågår ett utvecklingsarbete 
med att klassificera leasingavtal som är finansiell leasing. Det är först när denna 
kartläggning är genomförd som det kan göras en bedömning av finansiella 
effekter. 

Avsättning deponi 
I avsnittet redovisningsprinciper står det att kalkylen årligen kommer utvärderas i 
samband med årsbokslutet. 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Granskningsrapport 
översiktlig granskning av Aneby kommuns delårsrapport 2022” till 
kommunstyrelsen för kommentarer.  

Revisorernas bedömning av delårsrapporten är att: 

”Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är i enlighet med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning”. 

I granskningsrapporten uppmärksammar revisorerna delar som redogörs under 
redovisningsprinciperna utifrån att det är av vikt att följa upp vid årsbokslut 2022. 
Det som avses är bedömning av leasingavtal, om de är operationella eller 
finansiella, samt bedömning av kalkylunderlaget vid avsättning för deponin i 
Hullaryd. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 228 Månadsuppföljning oktober, Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per oktober 2022 avseende Aneby kommuns 
verksamheter, samt 

att arbeta med åtgärder för att nå en budget i balans på verksamhetsnivå 

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med oktober visar på 37,7 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 12,0 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 25,6 miljoner kronor.  

Prognosen är uppdaterad per oktober och visar på ett helårsresultat om 36,6 
miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en 
positiv avvikelse om 22,0 miljoner kronor. 

Verksamheternas resultat för perioden jämfört med budget ger ett positivt utfall 
om 3,3 miljoner kronor. Prognosen visar på ett överskridande om -2,7 miljoner 
kronor, men det är en förbättrad prognos jämfört med delårsrapporten. De 
övergripande posterna ger ett positivt resultat om 4,8 miljoner kronor medan 
avdelningarna visar ett negativt resultat om 7,5 miljoner kronor. 

De verksamheter som uppvisar negativ avvikelse arbetar med åtgärder för att 
minska underskottet och för att uppnå en budget i balans. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 229 Medborgarförslag: Övergångsställe vid 
Skogsgatan - Jularpsvägen 
Dnr KS 2022/322 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom allmänna utskottets svar på medborgarförslag avseende 
anläggande av övergångsställe över Skogsgatan i höjd med korsningen med 
Jularpsvägen i Aneby, samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om anläggande av ett tydligt markerat övergångsställe över 
Skogsgatan vid Jularpsvägen i Aneby inkom till kommunen den 13 oktober 2022. 
Den 24 oktober 2022 skickade kommunfullmäktige medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

I medborgarförslaget skrivs; ”Jag går där varje dag och det är nästan jämt barn 
och bilister som får tveka om vad som gäller vid passage till skolan! Det är nästan 
en trottoar men väldig otydligt och jag vill verkligen inte att det skall hända en 
olycka innan något tydligare görs i det avseendet!” 

I förslaget till svar konstateras att det i kommunens gång- och cykelplan, senast 
reviderad av kommunfullmäktige i februari 2021, finns en önskad åtgärd (nr 18 i 
planen) på aktuell plats med en GCM-passage (gång, cykel och moped) över 
Skogsgatan vid Jularpsvägen. 

Med gång- och cykelplanen som utgångspunkt har Aneby kommun under hösten 
ansökt om statsbidrag från Trafikverket för anläggande av en GCM-passage på 
platsen under 2023. Trafikverket har därefter beslutet att bevilja bidrag för 
åtgärden. 

Sammanfattningsvis konstateras att intentionerna i medborgarförslaget om en 
ökad trafiksäkerhet på platsen är mycket goda och stämmer väl överens med vad 
som anges i kommunens gång- och cykelplan. Med beviljat bidrag från 
Trafikverket kommer också åtgärder att genomföras på platsen under 2023. 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-10-13 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-11-03 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-03 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/322 

Magnus Högemo 
Tallstigen 4 
578 32  Aneby  

Svar på medborgarförslag avseende anläggande av 

övergångsställe över Skogsgatan i korsningen med 

Jularpsvägen i Aneby 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

anläggande av ett tydligt markerat övergångsställe vid korsningen 

Skogsgatan – Jularpsvägen, vid norra delen av Furulidsskolan. I ditt 

medborgarförslag skriver du; ”Jag går där varje dag och det är nästan 

jämt barn och bilister som får tveka om vad som gäller vid passage till 

skolan! Det är nästan en trottoar men väldig otydligt och jag vill 

verkligen inte att det skall hända en olycka innan något tydligare görs i 

det avseendet!” 

I kommunens gång- och cykelplan, senast reviderad av 

kommunfullmäktige i februari 2021, finns en önskad åtgärd (nr 18 i 

planen) på aktuell plats med en GCM-passage (gång, cykel och moped) 

över Skogsgatan vid Jularpsvägen. I planen anges bland annat att 

”passagen skapar en säkrare överfart till skolområdet och gör det också 

tydligt för andra fordon var oskyddade trafikanter rör sig. Vid 

Furulidsområdet är det viktigt att det enkelt och på ett säkert sätt går att 

ta sig till en cykelparkering. En naturlig övergång skulle därför vara vid 

Jularpsvägen”.  

Med gång- och cykelplanen som utgångspunkt har Aneby kommun 

under hösten ansökt om statsbidrag från Trafikverket för anläggande av 

en GCM-passage på platsen under 2023. Trafikverket har därefter 

beslutet att bevilja bidrag för åtgärden. Generellt inger övergångsställen 

en falsk trygghet, och bör många gånger undvikas. Därigenom satsar 

kommunen hellre på GCM-passager eller andra hastighetsdämpande 

åtgärder.  

Sammanfattningsvis konstateras att intentionerna i medborgarförslaget 

om en ökad trafiksäkerhet på platsen är mycket goda och stämmer väl 
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överens med vad som anges i kommunens gång- och cykelplan. Med 

beviljat bidrag från Trafikverket kommer också åtgärder att genomföras 

på platsen under 2023. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 

Birgitta Svensson 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 230 Medborgarförslag: Angående 
anläggande av vindskydd vid Jularps pulkabacke 
Dnr KS 2022/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om uppförande av 
vindskydd vid Jularpsbacken i Aneby, samt 

att medborgarförslaget med detta är beviljat.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att uppföra ett vindskydd vid Jularpsbacken, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, 
samt  

att uppförandet belastar kommunstyrelsens medel under innevarande år för 
oförutsedda kostnader. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om uppförande av ett vindskydd vid Jularpsbacken i Aneby 
inkom till kommunen den 13 oktober 2022. Kommunfullmäktige beslutade den 
24 oktober 2022 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

I medborgarförslaget skrivs; ”Det har byggts ett jättebra vindskydd vid folkets 
park och ett liknande skulle var väldigt uppskattat vid Jularps pulkabacke.” I 
förslaget konstateras vidare att det samlas väldigt mycket folk på vintern men att 
det inte finns någonstans att ta skydd eller att sitta vid vissa tillfällen. 
Avslutningsvis menar förslagsställaren att ett vindskydd på platsen skulle vara 
väldigt mysigt och uppskattat. 

I svaret konstateras att kommun tycker att förslaget om ett vindskydd vid 
Jularpsbacken är bra och att det är något som förbättrar möjligheterna till 
friluftsliv i området. Det finns relativt många vindskydd runtom i kommunen och 
uppfattningen är att de är uppskattade och att de ökar intresset för och 
tillgängligheten till natur och uteliv. Därtill främjas folkhälsan. Kommunen ser att 
det är ekonomiskt möjligt att anlägga ett vindskydd under innevarande år. Med 
hänvisning till svaret är medborgarförslaget beviljat. 

Kostnaden för ett vindskydd beräknas till omkring 40 000 kronor inklusive 
montering. 

Yrkanden 
Anita Walfridsson (M) och Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till allmänna 
utskottet förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-10-13 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-04 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-11-04 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/321 

Magnus Högemo 
Tallstigen 4 
 578 32  Aneby 

Svar på medborgarförslag om uppförande av ett vindskydd 

vid Jularpsbacken i Aneby 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om uppförande 

av ett vindskydd vid Jularpsbacken i Aneby.  

I medborgarförslaget skrivs; ”Det har byggts ett jättebra vindskydd vid 

folkets park och ett liknande skulle var väldigt uppskattat vid jularps 

pulkabacke.” I förslaget konstateras vidare att det samlas väldigt mycket 

folk på vintern men att det inte finns någonstans att ta skydd eller att 

sitta vid vissa tillfällen. Du menar avslutningsvis att ett vindskydd på 

platsen skulle vara väldigt mysigt och uppskattat. 

Aneby kommun tycker att ditt förslag om ett vindskydd vid 

Jularpsbacken är bra och att det är något som förbättrar möjligheterna 

till friluftsliv i området. Det finns relativt många vindskydd runtom i 

kommunen och uppfattningen är att de är uppskattade och att de ökar 

intresset för och tillgängligheten till natur och uteliv. Därtill främjas 

folkhälsan. Kommunen ser att det är ekonomiskt möjligt att anlägga ett 

vindskydd under innevarande år. Kommunstyrelsen har därför beslutat 

att avsätta pengar för ett genomförande så snart som möjligt. 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget beviljat. 

Kommunfullmäktige 

Birgitta Svensson 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 231 Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings län och 
länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 
Dnr KS 2022/381 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Överenskommelse mellan Patientnämnden i Region Jönköpings län och 
länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 

Ärendebeskrivning  
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan Patientnämnden Region i 
Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen innebär att: 

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva 
patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden. 

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och 
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller 
enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård 
enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region 
Jönköpings län. 

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter 
och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa 
besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att 
kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar 
också att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter 
att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av 
betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till 
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas av 
Jönköpings läns kommuner. Överenskommelsen medför inga kostnader för 
kommunerna. 

Ärendet har behandlats av primärkommunalt samverkansorgan som 
rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. 

Kommundirektör Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Protokoll primärkommunalt samverkansorgan, 2022-09-08 
Överenskommelse Patientnämnden 
Missiv 
      

Beslutet skickas till 
Primärkommunalt samverkansorgan
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KS § 232 Information: Aneby kommuns 
integrationsarbete och Nya Office 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Carina Andersson, skolchef Rosemarie Segersson, enhetschef Ragnhild 
Sjöström och rektor Kent Bohman redogör för Aneby kommuns 
integrationsarbete och uppstarten av Nya Office. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 233 Svar på motion: Angående 
revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby bostäder 
för år 2017 
Dnr KS 2022/114 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på motion avseende 
revisionsberättelsen för Stiftelsen Aneby bostäder för år 2017, samt  
 

att motionen i sin helhet avslås, samt 
 

att yrkande från Christian Berntö (M) avslås. 
 

Reservation 
Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Kristin Apsey reserverar 
sig mot beslutet. 
 

Deltagande i beslut 
Anna Ekström (L) avstår från att delta i beslutet. 

Motionssvar 
Aneby kommun har avtal med Jönköpings kommun vad gäller juridisk sakkunnig 
kompetens och har begärt deras utlåtande i ärendet. Utlåtandet i sin helhet 
återfinns som bilaga 1 till denna skrivelse. 

För att förstå kommunfullmäktiges beslut från 2018-04-23 är det nödvändigt att 
återge den bakgrund som låg till grund för det fattade beslutet. 

Under våren och sommaren 2016 fick Aneby kommun en förfrågan från ett privat 
byggföretag om kommunen kunde medverka till att sänka byggkostnaderna för 
nybyggnation på fastigheten Jordgubben 1 och 2. Kommunstyrelsen beslutade då 
att stå för bygglovskostnaderna, bilaga 2. 2016-09-26 meddelar styrelseordförande 
för Aneby Bostäder kommunledningen att Aneby Bostäder har för avsikt att 
förvärva Jordgubben 1 och 2. Den 5 december samma år yttrar sig 
kommunstyrelsen över det kommande förvärvet och har då inget att invända 
emot ett framtida köp, bilaga 3 

När revisorerna utför en fördjupad granskning av stiftelsen Aneby Bostäder under 
sommar/höst 2017, och då särskilt avseende denna fastighetsaffär, visar det sig att 
fastighetsaffären hade sitt ursprung redan 2016-04-01 enligt det köpekontrakt, 
bilaga 4, som blev känt vid revisionen. När styrelseordföranden för Aneby 
Bostäder informerade kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 2016-09-
26 samt kommunstyrelsen i december 2016 om det tänkta förvärvet fanns redan 
ett sex månader gammalt undertecknat köpekontrakt, vilket inte framgick av 
informationen som gavs vid dessa tillfällen. Att det fanns ett köpekontrakt 
förnekades av ordföranden för Aneby Bostäder under granskningsprocessen men 
även tiden därefter, samtidigt som Kinda-Ydre Sparbank bekräftade att kontraktet 
fanns. Att dessutom teckna ett köpekontrakt utan upphandling för fastigheter 
som ännu inte är uppförda, på det sätt som har gjorts, är inte förenligt med lagen 
om offentlig upphandling. 

Aneby Bostäder saknar protokoll där beslut om fastighetsköp framgår. Aneby 
Bostäder gjorde 2016 därmed ett fastighetsköp på 20,8 miljoner kronor utan att 
det fanns något protokollfört beslut. Det fanns inte heller något yttrande från 
kommunstyrelsen vid den tidpunkten. Detta upptäcktes inte av den auktoriserade 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-12-05

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

revisorn vid granskning av årsredovisningen. I stället uppdagades det vid den 
fördjupade granskningen som revisonen genomförde 2017. I årsredovisningen för 
2016 går att läsa att inga fastighetsköp har skett under året. 

Beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet har sin grund i avsaknad av transparens, att 
adekvat information har undanhållits kommunstyrelsen samt att styrelsen har 
brustit mot gällande regler, därmed har förtroendet för ordförande och vice 
ordförande i stiftelsen Aneby Bostäder å det grövsta skadats. 

Kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ordförande har enligt 
protokoll från 2018-04-23 inte framfört något yrkande. Det finns däremot en 
diarieförd handling där kommunfullmäktiges presidium föreslår 
kommunfullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet, i linje med revisorernas förslag, 
bilaga 5. Som grund till detta ställningstagande ligger revisionens fördjupade 
granskningsrapport avseende Stiftelsen Aneby Bostäder 2017, rapporten återfinns 
som bilaga 6. Att inte ansvarsfrihet beviljades berodde helt och hållet på skadat 
förtroende samt överskridande av befogenheter och inte på grund av misskötta 
räkenskaper. Det handlade inte heller om att ordförande och vice ordförande 
hade åsamkat bostadsstiftelsen ekonomisk skada. 

Kommunfullmäktige kan inte annullera tidigare beslut som har vunnit laga kraft. 
För att kommunfullmäktige på nytt ska kunna pröva frågan om ansvarsfrihet för 
ordförande och vice ordförande för året 2017 krävs tillgång till samtliga 
handlingar som då lades fram i ärendet. Det är dock ytterst tveksamt eller rent av 
orimligt utifrån ett demokrati- och trovärdighetsperspektiv att två mandatperioder 
senare pröva denna fråga på nytt. Märkas bör även att ingen ny information eller 
nya fakta har tillkommit i ärendet. Det är heller inte rimligt att låta en auktoriserad 
revisor två mandatperioder senare granska en tillits- och förtroendefråga. Den 
auktoriserade revisorns granskning för 2017, bilaga 7, har inte ifrågasatts. 
Årsredovisningen är granskad och godkänd och kan inte ånyo bli föremål för 
granskning för godkännande. 

Observera dock att övriga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihetför året 2017. 
Motionärernas begäran om att beakta en eventuell jävsituation är irrelevant. Det 
finns ingen jävsituation i detta fall enligt kommunallagen. Det råder ingen 
jävsituation för ledamöter som deltog i beslut om ansvarsfrihet eller beslut 
avseende konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet. 
Ledamöter som deltog i dessa beslut kan även delta i beredning av Moderaternas 
motion. Kommunstyrelsen är det beredande organet för kommunfullmäktiges 
beslut. I sittande kommunstyrelse finns ett flertal ledamöter som deltog i 
kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet 2018. Återigen, någon jävsituation 
råder inte för dessa ledamöter. 

Tidslinje 
2016-04-01 Köpekontrakt tecknas mellan Aneby Bostäder och 

Byggvision AB. Detta datum anges i 
fastighetsregistret som fångesdag, det vill säga det 
datum som fastigheten förvärvades. 

2016-03-11 Aneby Bostäders styrelseprotokoll (§ 1286) som säger 
att framtida utvecklingsmöjligheter diskuteras. Det är 
denna paragraf som ordförandena hänvisar till och 
menar att styrelsen då fattade beslut om 
fastighetsförvärv. Paragrafen har inget sådant beslut. 

Vår/sommar 2016 Förfrågan från Byggvision AB om Aneby kommun 
kan medverka till sänkta byggkostnader inkommer till 
Aneby kommun. 
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2016-08-22 Kommunstyrelsen fattar beslut om att stå för 
bygglovskostnaderna vid nybyggnation av 
flerbostadshus. 

2016-09-26 Information lämnas till Aneby kommun om att Aneby 
Bostäder har för avsikt att förvärva fastigheterna 
Jordgubben 1 och 2 under 2017. 

2016-12-05 Kommunstyrelsen yttrar sig positivt om det framtida 
fastighetsförvärvet. 

2017 Fördjupad granskning av fastighetsaffären genomförs 
av revisionen. Köpekontraktet avseende Jordgubben 
1 och 2 upptäcks, men kontraktet förnekas av 
ordföranden. 

2018-04-23 KF-beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet för 2017 
utifrån revisionens fördjupade granskning. 

2018-06-18 KF-beslut om konsekvenser av beslut om att ej 
bevilja ansvarsfrihet. 

2021-02-01 Kommunstyrelsen avslår Moderaternas begäran om 
att låta en sakkunnig granska ärendet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen i sin helhet samt att yrkande 
från Christian Berntö (M) avslås. 

Ärendebeskrivning  
Mats Hansson (M), Joacim Ember (M), Ulf Lundberg (M), Caroline von 
Wachenfelt (M), Rickard Svärd (M) och Birgit Andersson (M) anför i en motion 
daterad 2022-02-07, att kommunfullmäktiges beslut KS 2018-23 § 28 om att inte 
bevilja ansvarsfrihet för ordförande och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Aneby Bostäder avseende verksamhetsåret 2017. 

Motionärerna anser att orätt har skett. Utan sakskäl och i strid med applicerad 
revisors rekommendation nekades två långvarigt betrodda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för sina uppdrag. Vidare anser motionärerna att det är klarlagt att 
fastighetsaffären i fråga varit gynnsam och inte medfört vare sig skada eller 
problem och att ej heller några befogenheter enligt stiftelselagen har överskridits.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- att kommunfullmäktige snarast tar upp frågan på nytt med förklaring av 
presidiets och KSO:s yrkande till KF 2018-04-23 att neka ansvarsfrihet, 

- att kommunfullmäktige annullerar KF-beslutet 2018-04-23 §28, 
- att kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter i Stiftelsen 

Aneby Bostäder ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 enligt auktoriserade 
revisorns förslag 2018-03-05 samt 

- att fråga om jäv beaktas av detta ärende. 
 

Motionssvaret hanterades av kommunfullmäktige den 30 oktober 2022 som då 
beslutade om en minoritetsåterremittering av ärendet utifrån yrkande lagt av 
Christian Berntö (M) enligt följande; 

- att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för anlitande av 
auktoriserad revisor för beredning av motionen angående KF-beslut 
20218-04-23 
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Moderaterna lämnade en begäran till kommunstyrelsen 2020-12-13, identisk med 
det yrkande Berntö har lagt till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen avslog 
inkommen begäran 2021-02-01. 

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Caroline von Wachenfelt (M) och Anita Walfridsson (M) yrkar avslag till upprättat 
förslag till beslut och yrkar bifall till inlämnad motion och Christian Berntö (M) 
yrkande inlämnat till kommunfullmäktige 2022-11-28. 

Irene Oskarsson (KD), Maria Lundblom Bäckström (KD), Arijana Jazic (S), 
Annki Stark (S), Tommy Gustafsson (S), Kerstin Karlsson (S), Paul Brinkmann 
(C) och Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Motionssvar, 2022-11-28 
Beslut KF 2022-10-31, § 122 
Yrkande om återremiss från Moderaterna 2022-10-31 
Beslut KS 2022-10-10, § 199 
Motion angående ansvarsfrihet från Moderaterna daterad 2022-02-07 
Juristutlåtande från Jönköpings kommun 2022-09-09, bilaga 1 
Kommunstyrelsens beslut om bygglovskostnader 2016-09-08 bilaga 2 
Kommunstyrelsens yttrande om kommande förvärv 2016-12-05, bilaga 3 
Köpekontrakt 2016-04-01, bilaga 4 
Kommunfullmäktiges presidiums yrkande 2018, bilaga 5 
Revisionens fördjupade granskning av Stiftelsen Aneby Bostäder 2017, bilaga 6 
KPMG Revisionsberättelse 2017, bilaga 7 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby Bostäder år 2017 
Revisionens överlämnande av granskningsrapport för yttrande 2017-11-21 
Stiftelsen Aneby Bostäders yttrande 2018-02-13 
Revisionens utlåtande till kommunfullmäktige 2018-02-19 
Årsredovisning Aneby Bostäder 2016 
Årsredovisning Aneby Bostäder 2017 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 234 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om sjukfrånvaron fram till oktober 
2022. 

Kommundirektör Mikael Fornander redogör för pågående rekryteringar. 
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KS § 235 Tillfälligt förstärkt driftsbidrag till 
Stiftelsen Åsens by 
Dnr KS 2022/384 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja Stiftelsen Åsens by 500 000 kronor i ett tillfälligt utökat driftbidrag i 
syfte att renovera naturstationen vid sjön Ruppen, 
 
att planering av renovering sker i samarbete med Aneby kommun, 
 
att medel som ej nyttjas för renovering av naturstationen återbetalas till Aneby 
kommun, samt 
 
att en eventuell överlåtelse av fastigheten hanteras i separat beslut av 
kommunfullmäktige 

Reservation 
Anna Ekström (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in följande skriftliga 
motivering: I ett läge där de kommunala kärnverksamheterna till stora delar dras 
med ekonomiska underskott på grund av stora behov är det helt fel att skynda 
igenom stora beslut om investeringar eller inköp där nyttan är oklar. 

Att som i förslaget nu lägga 500tkr på en byggnad utan att ha underlag för hur 
byggnaden har använts eller en plan för att den ska användas är orimligt.  

Vår förhoppning var att kommunstyrelsen idag hade återremitterat ärendet för att 
se på fler underlag, beräkningar och en historik kring uthyrning och vad 
byggnaden tillfört. Detta avslogs vilket medförde avslagsyrkande från Liberalerna. 
Inte heller detta hörsammades av styrelsen och Liberalerna reserverar sig därför 
mot beslutet. 

Anita Walfridsson (M) och Caroline von Wachenfelt (M) reserverar sig mot 
beslutet i sin helhet. 

Ärendebeskrivning  
Som en del av LONA-projektet (Lokal naturvårdssatsning) uppförde Aneby 
kommun en naturstation vid sjön Ruppen, huset slutredovisades den 30 
september 2009. I december samma år upprättades ett nyttjanderätts- och 
skötselavtal mellan Aneby kommun och Stiftelsen kulturreservatet Åsens by. 
Avtalet ger stiftelsen rätt att nyttja naturstationen i sin verksamhet på olika sätt. 
Förbehållet är att Aneby kommun, Aneby Ornitologiska förening och Linköpings 
Stift kostnadsfritt får använda lokalen efter bokning hos stiftelsen. Kommunen 
upplät naturstationen till stiftelsen utan kostnad, stiftelsen fick uppdraget att ha 
tillsyn och hålla rent i och utanför byggnaden mot en årlig ersättning om 30 000 
kronor. I praktiken innebär det städ, sophantering, röjning av sly och tömning av 
WC-anläggningen. Under de första åren användes naturstationen regelbundet av 
kommunens dagverksamhet inom funktionshinderomsorgen. Anläggningen har 
också hyrts ut till privatpersoner, föreningar, organisationer och myndigheter (till 
exempel Länsstyrelsen). Stiftelsen Åsens by har vid överläggningar med Aneby 
kommun framfört behov av underhåll av naturstationen. Underhållsbehoven har 
avsett såväl ventilation av golv, utvändig altan, svartmögelangrepp av innertak, 
WC-anläggning med mera. 
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Under hösten 2021 genomförs en besiktning av naturstationen, efter genomförd 
besiktning stängdes altanen av för besökare då det finns risk för olyckor. Inomhus 
har påslaget av svartmögel förvärrats och stiftelsen Åsens by har därefter inte hyrt 
ut, eller upplåta huset på grund av hälsorisker. Under våren 2022 inhämtas, två av 
varandra oberoende, offerter avseende erforderlig renovering av huset. 
Renoveringsbehovet består av omläggning av golv, ny ventilation, ny panel i tak, 
ny altan/trädäck med räcke samt ytterligare utvändiga nödvändiga förbättringar. 
Offerten inkluderar arbete, resa, transport, rivning och deponi. De båda offerterna 
påvisar en renoveringskostnad av byggnaden motsvarande ca 500 000 kronor 
exklusive moms per april 2022. 

Värdet av att rusta upp och fortsatt underhålla naturstationen 
Så gott som alla som besöker området vid naturstationen, eller vill boka huset, 
förknippar det med kulturreservatets verksamhet och har frågor eller synpunkter 
på underhållet av byggnaden, tyvärr påverkas bilden av både kulturreservatet och 
ägaren Aneby kommun negativt. Under förutsättning att naturstationen kan 
renoveras och WC-anläggningen får en fungerande lösning ser stiftelsen Åsens by 
utvecklingsmöjligheter som i sig kan generera intäkter i verksamheten; 

 Generera fler besökare och få besökare att stanna längre i Aneby 
kommun. Koppla ihop med Åsens övriga boenden, vandrarhem och 
Timmerstugor. 

 Förlänga säsongen med bokade grupper/event/konferenser som ex. 
o Naturnära retreat. Arrangerade av Åsen och/eller 

samarbetspartner. 
o Eventlokal för Åsen och/eller lokala företag och samarbeten’. 
o Konferensgrupper. Inte bara kopplat till mat utan även analog 

konferens, utrymme för teambuildning/övriga aktiviteter, 
övernattning. 

o Festlokal. Allt fler familjer väljer att samlas på annan ort för att fira 
eller umgås. 

 Ger förutsättningar för nya produkter som anknyter till hållbarhet och 
krismedvetenhet, vilket ligger helt i linje med den rådande verkligheten. 
Här finns också möjlighet att samarbeta med flera organisationer som 
besitter kunskap i området, till exempel Civilförsvaret, Friluftsfrämjandet, 
scoutrörelsen. 

Området vid Naturstationen kommer fortsatt att vara tillgängligt för alla, med 
undantag för de tillfällen då det är bokat av betalande gäster. Stiftelsen Åsens by 
välkomnar också ett utökat samarbete med Aneby kommun kring hur 
naturstationen kan få en funktion för kommunens förskolor, skolor och 
funktionshinderomsorg. I förlängningen kan detta också bli starten för lägerskola 
som kan erbjudas till verksamheter i andra kommuner. Aneby kommun ser 
utvecklingsmöjligheter i linje med Åsens by. Det vill säga ett utökat samarbete, 
inte minst vad det gäller barn och ungdomar i förskole- och skolåldern, med 
möjlighet att utveckla lägerskola för såväl Aneby som närliggande kommuners 
skolelever. 

Finansiering av renovering av naturstationen och alternativa åtgärder   
I det fall stiftelsen Åsens by övertar naturstationen finns det möjlighet att söka 
extern medfinansiering för renovering av fastigheten. Det utökade driftbidraget 
om 500 000 kronor ger stiftelsen Åsens by förutsättningar till ansökan om extern 
medfinansiering, då den som ansöker förväntas bära delar av kostnaden på egen 
hand. Det utökade driftbidraget betalas ut till Stiftelsen Åsens by före 2022 års 
utgång. En eventuell överlåtelse av fastigheten hanteras i separat beslut. I det fall 
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stiftelsen Åsens by inte på egen hand eller med stöd av extern finansiering kan 
genomföra planerad renovering av naturstationen skall det utökade driftbidraget 
återbetalas till Aneby kommun senast 2024.  

Andra möjliga alternativ avseende naturstationen är försäljning och nedmontering 
av naturstationen. Det är i nuläget okänt hur stort intresse som finns för en 
timmerbyggnad liknande denna. I det fall alla andra möjligheter är uttömda 
återstår rivning av naturstationen, kostnaden för rivning beräknas uppgå till 
ungefär 250 000–300 000 kronor. Kostnad för nybyggnation av motsvarande 
timmerbyggnad om cirka 100 kvadratmeter bedöms uppgå till ca 2-3 miljoner 
kronor.  
 

Yrkanden 
Maria Lundblom Bäckström (KD) och Arijana Jazic (S) yrkar bifall till upprättat 
förslag till beslut. 
 
Anna Ekström (L), Caroline von Wachenfelt (M) och Anita Walfridsson (M) yrkar 
på återremittering av ärendet för att ta fram fler underlag, beräkningar och en 
historik kring uthyrning och vad byggnaden tillfört. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Beata Allen (C) ställer Anna Ekström (L) med fleras yrkande om 
återremittering mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår återremitterings 
yrkandet. 
 
Ordförande Beata Allen (C) ställer tjänsteskrivelsens förslag mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-28 
Sammanfattning, 2022-11-01  
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Avdelningschef kommunserviceavdelningen
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KS § 236 Höglandets samordningsförbund: 
Verksamhetsplan 2023 med budget för 2023 - 
2025 
Dnr KS 2022/382 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2023 samt budget för 2023-2025. 

att ge kommundirektör i uppdrag att utreda om Aneby kommun har behov av att 
utöka SE-coacharbetet från 75% till 100%, samt 
 
att återrapportera till kommunstyrelsen mars 2023. 
 
Ärendebeskrivning  
Höglandets samordningsförbund har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
2023 samt budget för 2023-2025. De har nu översänt dessa för samråd i samtliga 
medlemskommuner. 
 
Kommundirektör Mikael Fornander föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Anna Ekström (L) yrkar på: 
 
att ge kommundirektör i uppdrag att utreda om Aneby kommun har behov av att 
utöka SE-coacharbetet från 75% till 100%, samt 
 
att återrapportera till kommunstyrelsen mars 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande ställe Anna Ekström (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Verksamhetsplan 2023 och budget 2023-2025 
Följebrev 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29 
      

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund
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KS § 237 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Dnr KS 2022/375 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen och dess 
utskott. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen redogör för revidering av reglemente 
för kommunstyrelsen och dess utskott. Förändringar gäller införande av 
oppositionsråd, samt förändringar avseende vilket utskott föreningsbidrag ligger 
under. 

Beslutsunderlag  
Reglemente för kommunstyrelsen och dess utskott, reviderat 2022-11-03 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 238 Revidering av taxa för kopior och 
avskrifter av allmän handling 
Dnr KS 2021/232 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreslagna revideringar gällande taxa för kopia och avskrift av allmän 
handling. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning  
De flesta kommuner och myndigheter har en taxa för kopia och avskrift av allmän 
handling. Syftet med taxan är att kopieringsavgiften ska täcka kommunens 
kostnader för papper och slitage på skrivare. 

En allmän handling är en framställning av skrift eller bild samt upptagning som 
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av 
tekniskhjälpmedel om den förvaras hos kommunen och är att anse som 
inkommen eller upprättad hos kommunen.  

Vill personen ta en kopia på den allmänna handlingen som har begärts ut på plats 
i kommunens lokaler kan en avgift tas ut. Avgiften kan även tas ut om personen 
begär att få en kopia på en handling översänd med post eller e-post. Taxan 
fastställer i detalj hur avgiften får tas ut samt undantag från den. Taxan följer 
tryckfrihetsförordningen och avgiftsförordningen. 

De föreslagna revideringarna avser uppräkning av avgifterna till följd av ökade 
prisnivåer. Det föreslås även redaktionella ändringar för att förtydliga regelverket 
och för att taxan ska bli mer likriktat med hur andra kommuners taxor ser ut. 

Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar på avslag till allmänna utskottets förslag till beslut, med 
motivering att en allmän handling bör vara kostnadsfri. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Beata Allen (C) ställer allmänna utskottets förslag till beslut mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Nuvarande taxa 
Förslag på reviderad taxa 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 239 Sammanträdesplan 2023 
Dnr KS 2022/363 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 enligt upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att fastställa budgetberedningens sammanträdesdagar och årsplan för 
ekonomiprocesserna 2023 i enlighet med upprättat förslag, samt 

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 i enlighet med upprättat 
förslag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2023 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2023. I 
planeringen av datum för nämndernas och utskottens sammanträden har hänsyn 
tagits till att flödet för de olika ekonomiprocesserna tidsmässigt ska fungera 
genom hela den politiska organisationen fram till beslut i kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 
Anna Ekström (L) framför att råd i frågor om funktionsnedsättning önskar att 
rådet ska sammanträda på eftermiddagar istället för förmiddagar. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Förslag till sammanträdesdagar 
Plan för de olika ekonomiprocesserna under 2023 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-11-21 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 240 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 4 
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 3 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 2022 fanns fyra ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

 
Beslutsunderlag  
Ej verkställt beslut nr 1 kvartal 4  
Ej verkställt beslut nr 2 kvartal 4 
Ej verkställt beslut nr 3 kvartal 4 
Ej verkställt beslut nr 4 kvartal 4 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2022-11-24 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KS § 241 Reviderat anvisningstal 
flyktingmottagande 2023 
Dnr KS 2022/285 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen angående flyktingmottagande med godkännande till 
handlingarna samt, 

att tillstyrka Länsstyrelsens reviderade förslag till beslut angående kommuntal för 
nyanlända och anvisningstalet för Aneby kommun för år 2023 för 
ensamkommande barn och ungdomar. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning  
Varje år ska kommuntal för mottagande av nyanlända och anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande ungdomar fastställas. Regeringen gav 
Migrationsverket i regleringsbrevet för 2022 ett uppdrag att föreslå det antal 
nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2023. Förslaget 
ska redovisas till Regeringskansliet senast den 12 augusti 2022 och avse nyanlända 
som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar. 

Den 10 november 2022 har regeringen, i ändringsbeslut av regleringsbrevet, 
angett att vid behov av omräkning av mottagandebehovet ska Migrationsverket 
föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner baserat 
på det aktuella behovet. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet så snart som 
möjligt. 

Regeringen har i november 2022 meddelat att antalet överförda kvotflyktingar 
sänks från 5 000 till 900 under kommande mandatperiod, vilket medför ett 
förändrat behov av anvisad bosättning.  

Förslaget om kommuntal är baserat på det länstalsförslag som Migrationsverket 
presenterade 14 november i år. För Aneby kommuns del föreslås en minskning 
från sex personer i det tidigare regleringsbrevet, till två personer enligt det nya 
regleringsbrevet. 
 
Kommunen har fram till den 12 december 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 Mikael Fornander föredrar ärendet. 
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Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar på att Aneby kommun överlåter sin andel till annan 
kommun. 
 
Tobias Kreuzpointner (C), Paul Brinkmann (C), Gudrun Andersson (C), Anita 
Walfridsson (M), Anna Ekström (L), Annki Stark (S), Arijana Jazic (S) och 
Tommy Gustafsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Information andelstal och kommuntal 2023, från 2022-11-29  
      

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Skolchef 
Socialchef 
Ekonomichef
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KS § 242 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om följande: 

- Nytt samverkansavtal mellan Höglandets IT och medlemskommunerna är 
på gång. 

- Arbetet med digitaliseringsstrategi pågår. 
- Simundervisning för barn och unga utanför skoltid i Aneby kommuns 

bassäng utreds. Goda samtal med samarbetspartners pågår. 
- Kommunalt forum kommer att vara utökade hela 2023. Detta innebär att 

hela kommunstyrelsens presidium förväntas närvara vid sammanträdena. 
- Den 20 december har nuvarande kommunstyrelse och tillträdande 

kommunstyrelse bjudits in till en redovisning av utredning avseende 
gymnasiesamverkan på Höglandet. 

- Kommunstyrelsens ordförande redogör för de diskussionerna som sker 
inom Träshusnätverket på Höglandet.
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KS § 243 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2022-11-16 

Protokoll kommunstyrelsens presidium, 2022-11-17 

Protokoll allmänna utskottet, 2022-11-21 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2022-11-23 

Protokoll sociala utskottet, 2022-11-24 

Mötesanteckningar regionalt krishanteringsråd, 2022-08-26 
- Bilagor 

Protokoll ägardialog Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-09-15 

Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan, 2022-10-20 
- Bilagor 

Protokoll Kommunalt forum, 2022-10-28 
- Bilagor 

Protokoll medlemsmöte Jönköping läns arkivförbund, 2022-10-31 

Styrelseprotokoll Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, 2022-11-02 

Styrelseprotokoll Höglandets samordningsförbund, 2022-11-17 

Resultatrapport Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-07-01 
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KS § 244 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2022-11-28 
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KS § 245 Taxa för livsmedelstillsyn 
Dnr KS 2022/328 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att fastställa timavgiften till 1 150 kronor för offentlig kontroll respektive 1 095 
kronor för uppföljande offentlig kontroll i taxa i Aneby kommun för offentlig 
kontroll av livsmedel inom livsmedelslagstiftningen, samt  
 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
 

Ärendebeskrivning  
I länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Aneby kommun i maj 2019 
anmärktes på att det inte fanns någon kostnadsberäkning av timtaxan under 
senaste åren. I ett uppföljande svar till länsstyrelsen klargjordes att en ny 
beräkning skulle genomföras under 2022 med förslag om en ny timtaxa till 2023. 
Den nya beräkningen som har tagits fram visar att verksamhetens kostnader ger 
en timkostnad för tillsyn och offentlig kontroll om 1 428 kronor. Nuvarande 
timavgift är 1 000 kronor. Förslagsvis höjs taxan stegvis under några år för att 
bättre stämma överens med de faktiska kostnaderna. Förslaget till 2023 är en 
timtaxa om 1 150 kronor för offentlig kontroll respektive 1 095 kronor för 
uppföljande offentlig kontroll. Uppföljande offentlig kontroll genomförs när 
brister upptäckts vid ordinarie kontroll och genomförs vid behov. 
 

Länsstyrelsen följde under 2021 upp att de åtgärder som 
samhällsbyggnadsnämnden vidtagit med anledning av de avvikelser som 
Länsstyrelsen konstaterade vid revisionen av livsmedelskontrollen i Aneby 
kommun den 2 maj 2019.  
 

Andra avvikelsen innebar att myndighetens kontrollavgifter inte gav full 
kostnadstäckning. Bedömningen baserades bland annat på att timtaxan var 
fastställd till 900 kronor (2019, vid tidpunkten för revisionen), men enligt de 
beräkningar som myndigheten gjorde 2013 krävdes vid den tidpunkten en timtaxa 
på 1 003 kronor för att uppnå kostnadstäckning. Samhällsbyggnadsnämnden gavs 
möjlighet att komplettera med bland annat beräkningsunderlag som visar att 
timtaxan är tillräcklig för att uppnå full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen 
samt underlag som visar att de avgifter som tas ut motsvarar kostnaderna för den 
offentliga livsmedelskontrollen. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden svarade länsstyrelsen att en ny beräkning av 
timkostnaden på nytt kommer genomföras under 2022. Taxan har höjts under 
senare år men ger sannolikt inte kostnadstäckning fullt ut. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få ett förslag att ta ställning till vilket 
sedermera kan bli ett förslag till kommunfullmäktige för fastställande av avgift 
inför 2023. Beräkningar visar att kostnaderna för att bedriva verksamheten ger en 
timtaxa om 1 428 kronor för tillsyn och kontroll. Förslaget är en stegvis höjning 
av taxan under kommande år med en timavgift om 1 150 kronor under 2023. För 
uppföljande offentlig kontroll föreslås 1 095 kronor i timavgift. 
 

Beslutsunderlag  
Förslag till taxa i Aneby kommun för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2022-10-19 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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