
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-14

 
 
Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 18:00 – 21:00 
  
Beslutande 

Ledamöter Lars Erik Fälth (C), ordförande 
Beata Allen (C) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Gudrun Andersson (C) 
Lars-Inge Hansson (C), vice ordförande 
Mats Hansson (M) 
Caroline von Wachenfelt (M) 
Rickard Svärd (M) 
Birgith Andersson (M) 
Irene Oskarsson (KD) 
Jörgen Svärd (KD) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Berndt Dahnson (KD) 
Margareta Wier (KD) 
Jimmy Ekström (L) 
Anna Ekström (L) 
Birgitta Svensson (S) 
Per Magnus Svensson (S) 
Annki Stark (S) 
Tommy Gustafsson (S), andre vice ordförande 
Roger Ljungkvist (S) 
Helen Karlsson (V) 
Jan-Olov Adolfsson (MP) 
Kristin Apsey (SD) 
Kenth Olsson (SD) 
Peter Sörensson (SD) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Uno Svensson (M), ersätter Karl-Gustav Fransson (M) 

Anita Walfridsson (M), ersätter Ulf Lundberg (M) 
Lars-Erik Widell (S), ersätter Arijana Jazic (S) 
Kerstin Karlsson (S), ersätter Åsa Lundqvist (S) 
Gerald Apsey (SD), ersätter Peter Eliasson (SD) 
 

 
Frånvarande 

Ledamöter Carina Linderfalk (C) 
Joacim Ember (M) 
Niklas Lindberg (S) 
Lena Valencia (S) 

 
Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare 

Charlotte Johansson, kommundirektör 
Hugo Thorén, nämndsekreterare   
Ann Johansson, nämnsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 

Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 50 - 55 
 
 
  
      
Utses att justera Beata Allen och Lars-Erik Widell 
 
     Paragrafer 50-69 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Vidar Justegård 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Lars-Erik Fälth 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Beata Allen och Lars-Erik Widell 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-06-17 Datum då anslag  2021-07-08 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Vidar Justegård 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-06-14 

 
 

§ 50 Upprop   

§ 51 Val av justerare   

§ 52 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 

  

§ 53 Godkännande av föredragningslistan   

§ 54 Tertialuppföljning per april 2021 2021/6  

§ 55 Budget 2022 del 1 2021/247  

§ 56 Motion: Kompetenslyft inom 
äldreomsorgen i Aneby kommun 

2020/509  

§ 57 Motion: Inför koldioxidbudget 2020/476  

§ 58 Medborgarförslag: Farthinder på 
Torggatan 

2020/505  

§ 59 Medborgarförslag: Förbättring av 
cykelväg mellan Bergsgatan och 
Grönkällevägen 

2020/527  

§ 60 Taxa för kopior och avskrifter av 
allmän handling 

2021/232  

§ 61 Kommunal avtalssamverkan mellan 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Vetlanda och Tranås kommuner 

2021/224  

§ 62 Antagande av detaljplan för Lövviken 
1:19 med flera 

2021/253  

§ 63 Årsredovisning mediacenter 2020 2021/221  

§ 64 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente enligt ändring i förordning 
SFS 2021:161 om att minska risken 
för spridning av covid-19 genom 
förbud mot att vistas på vissa särskilt 
angivna platser 

2021/202  

§ 65 Försäljning av Gurkan 2 och 4 2021/260  

§ 66 Ej verkställda beslut IVO kvartal 1 2021/200  

§ 67 Kompletteringsval till organisations 
och arvodeskommittén (SD) 

  

§ 68 Anmälningsärenden   

§ 69 Interpellation gällande vindkraftverk – 
Kristin Apsey Sverigedemokraterna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 50 Upprop 
 
Beslut  
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 51 Val av justerare 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Beata Allen (C) och Lars-Erik Widell (S) som justerare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 52 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att lämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning, samt 

att interpellationen får ställas 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet har inkommit med två motioner. 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en interpellation. 

Beslutsunderlag  
Motion Visselblåsarfunktion – Vänsterpartiet 
Motion Utvärdering av pandemin – Vänsterpartiet 
Interpellation gällande vindkraftverk - Sverigedemokraterna 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 53 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna föredragningslistan med förändringen att punkt 20 ”Interpellation 
gällande vindkraftverk – Kristin Apsey Sverigedemokraterna” tillkommer. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 54 Tertialuppföljning per april 2021 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna tertialrapporten per april 2021 
 

Ärendebeskrivning  

Resultatet för perioden till och med april visar på 8,2 miljoner kronor, budgeten 
för perioden är 6,3 miljoner vilket innebär att det är en positiv avvikelse mot 
budget om 1,9 miljoner kronor. 

Prognosen visar på ett helårsresultat om 0,2 miljoner kronor. Jämfört med 
budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om 11,8 
miljoner kronor. Prognosen visar på ett förbättrat resultat jämfört med föregående 
månad. 

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 22,0 miljoner kronor. 
Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -15,8 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningsavdelningen väntas överskrida sin budget med 5,0 
miljoner kronor. En negativ avvikelse om 2 miljoner kronor avser avskrivningar. 
Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen klarar sin budget och visar på ett mindre överskott. 

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

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

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 3,3 miljoner kronor av budgeterade 44,7 
miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 25,2 miljoner kronor.  

För 2021 har antalet styrtal reducerats till 10. Dessa följs upp i årsredovisningen, 
delårsrapporten och i vissa fall även i tertialrapporten. I tertialrapporten beskrivs 
framförallt de aktiviteter som pågår för att nå målen. Fem av styrtalen har följts 
upp under första tertialet. Av dessa är fyra styrtal uppnådda och ett är inte 
uppnått.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  

Tertialrapport 2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2021-05-18 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-19 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2021-05-20 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2021-05-24 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
      

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomi 
Kommundirektör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 55 Budget 2022 del 1 
Dnr KS 2021/247 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa skattesatsen för 2022 till 22,09, 

att fastställa Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 enligt dokument Budget 
2022 del 1, 

att fastställa mål för verksamheten och finansiella mål enligt den 
kommunövergripande verksamhetsplanen i Budget 2022 del 1, 

att fastställa investeringsramen 2022 till 20,2 miljoner kronor för kommunen samt 
12 miljoner kronor för byggnation av LSS-boende, 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
låneskuld upp till 176,5 miljoner kronor. 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
nya lån motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

att fastställa borgensavgifterna för 2022 till 0,50 för Aneby Miljö & Vatten AB 
och 0,51 för Stiftelsen Aneby Bostäder. 
 

Annki Stark (S) deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
Helen Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Jan-Olov Adolfsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån av eget förslag. 

Ärendebeskrivning  
Vårens budgetprocess har lett fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget 
för 2022 och flerårsplan 2023-2024. 
Förslaget innebär en oförändrad kommunal skattesats på 22,09. 
För 2022 föreslås ett budgeterat årsresultat på 14 563 tkr och en investeringsram 
på 32 200 tkr, varav 20 200 tkr för kommunen och 12 000 tkr för byggnation av 
LSS-boende. 

Kommunstyrelsen överlämnade vid sitt sammanträde den 1 mars 2021 
budgetdirektiven inför verksamhetsår 2022 till budgetberedningen. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Budgetdirektiven pekade ut den politiska viljeinriktningen och uppdragen för 
budgetarbetet 2022. 

De ekonomiska förutsättningarna bygger på SKRs (Sveriges Kommuner och 
Regioners) skatteunderlagsprognos från april, cirkulär 21:20. Volymförändringar i 
verksamheten baseras på befolkningsprognosen från mars 2021. 

Budgetberedningen har haft sammanträden den 19 januari, 8 februari, 22 februari, 
8 mars, 15 mars, 29 mars, 14 april, 26 april, 10 maj och 24 maj. Den 12 och 13 
april 2021 hölls kommunstyrelsens budgetdagar. 

Investeringsbudgeten har beretts i kommunledningsgruppen och är en 
sammanställning över de projekt som anses mest aktuella att genomföra under 
2022 och i planen för 2023 och 2024. Investeringsbudgeten finns som en del i 
dokumentet Budget 2022 del 1. 

Investeringarna för 2022 för kommunen uppgår 20 200 tkr. Kommande 
investeringar beräknas finansieras inom nuvarande beslut av upplåning som togs i 
Budget 2021 del 1 med en låneskuld om högst 176,5 miljoner kronor, 
Kommunfullmäktige den 30 november 2021 §103. Nuvarande låneskuld är 154,8 
miljoner kronor. 

Driftbudgeten innebär att verksamheten tilldelas 7 100 tkr i budgetramarna. 
Utöver detta kan förstärkning ske endast under 2022 med ytterligare 1 800 tkr. 
Beskrivning finns i Budget 2022 del 1 i avsnitten Arbete med budget 2022 och 
Budget 2022 per nämnd. 

Det övergripande styrkortet för 2022 utgår från styrkortet för 2021. Målvärden 
har reviderats utifrån målformuleringen inom respektive perspektiv. 

Utskotten och samhällsbyggnadsnämnden har efter kommunfullmäktiges beslut i 
uppdrag att lägga detaljbudget och verksamhetsplan utifrån budget 2022 del 1. 
Detaljbudget samt verksamhetsplan för avdelningarna sammanställs därefter till 
”Budget 2022 del 2” som fastställs av kommunstyrelsen och anmäls till 
kommunfullmäktige i november. 

Då MBL-förhandling ännu inte är avslutad kan beslut om budget 2022 med 
verksamhetsplan 2023-2024 ej fattas under dagens sammanträde. Information om 
budget 2022 med flerårsplan ges, beslut kommer att fattas vid ett extra 
kommunstyrelsesammanträde den 14 juni 2021. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten redogör för ärendet. 

Yrkanden 
 
Helen Karlsson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens tre första förslag till beslut, 
samt 
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att skattesatsen höjs med 0,91 kronor och sålunda fastställs till 23 kronor 

att delar av de ökade skatteintäkterna avsätt för finansiering av genomförande av 
30-timmars arbetsvecka i två arbetsgrupper samt inrättande av kommunal 
visselblåsarfunktion samt genomförande av kommunal ”Corona-kommission”. 

att de ökade skatteintäkterna därutöver fördelas mellan avdelningarna enligt 
överenskommelse mellan Kommundirektör och avdelningschefer och presenteras 
för beslut i budget del 2. 

Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget 
att skattesatsen höjs med 0,50 kronor och sålunda fastställs till 22,59 kr. 

Birgitta Svensson (S), Tobias Kreuzpointner (C), Caroline von Wachenfelt (M), 
Irene Oskarsson (KD), Jimmy Ekström (L), Maria Lundblom Bäckström (KD), 
Mats Hansson (M), Anita Walfridsson (M) och Beata Allen (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jimmy Ekström (L), Caroline von Wachenfelt (M), Maria Lundblom Bäckström 
(KD), Mats Hansson (M), Beata Allen (C), Kristin Apsey (SD) och Irene 
Oskarsson (KD) yrkar avslag på Helen Karlssons (V) yrkande. 

Jimmy Ekström (L), Beata Allen (C), Kristin Apsey (SD), Caroline von 
Wachenfelt (M) och Irene Oskarsson (KD) yrkar avslag på Jan-Olov Adolfssons 
(MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lars-Erik Fälth ställer kommunstyrelsens förslag, Helens Karlssons 
(V) förslag och Jan-Olov Adolfssons (MP) förslag mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-17 
Budget 2022 del 1  
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2021-05-24 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-06-14 
Fackförbund budget 2022 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomi 
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Kommundirektör 
Aneby miljö och vatten AB 
Stiftelsen Aneby bostäder 
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KF § 56 Motion: Kompetenslyft inom 
äldreomsorgen i Aneby kommun 
Dnr KS 2020/509 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla yrkandet om att söka medel via omställningsfonden för 
kompetenshöjande insatser, 

att bifalla yrkandet om att söka medel eller alternativt använda tilldelade för 
kompetenshöjande insatser via äldreomsorgslyftet, 

att yrkandet om att satsa på kompetensutvecklande åtgärder vilket medför för den 
enskilde kompetensutvecklande åtgärder samt att arbetsgivare får rätt kompetens i 
verksamheten anses besvarat, samt 
 
att yrkandet om att bibehålla den bemanning och kvalitet för brukaren och 
fortsatt vara attraktiv arbetsgivare anses besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna har genom Birgitta Svensson (S) lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige 2020-07-16 avseende kompetenslyft inom äldreomsorgen i 
Aneby Kommun. Motionären föreslår följande med hänvisning till vad som anges 
i motionen: 

- Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder vilket medför för den enskilde 
kompetensutvecklande åtgärder samt att arbetsgivare får rätt kompetens i 
verksamheten. 

- Att bibehålla den bemanning och kvalitet för brukaren och fortsatt vara 
attraktiv arbetsgivare. 

- Att söka medel via omställningsfonden för kompetenshöjande insatser. 
- Att söka medel eller alternativt använda tilldelade för kompetenshöjande 

insatser via äldreomsorgslyftet 

Pågående förändringsarbete 
De välfärdsutmaningar som kommuner och regioner står inför är stora, sektorn 
präglas av högt engagemang och meningsfullt arbete men också av hög 
sjukfrånvaro och brist på flera yrkesgrupper. Mitt i alltihop drabbades världen av 
en pandemi som skakat om oss alla. Vi har, inte bara på jobbet utan även hemma, 
behövt anpassa oss, hitta nya arbets- och levnadssätt samt följa 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. 
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Att arbeta i en liten kommun som Aneby är många gånger utmanande. Skörheten 
i bemanningen när en medarbetare har ansvar för arbetsuppgifter som i en större 
kommun kan delas av flera, är inte alltid förenat med en god arbetsmiljö. Aneby 
kommun befinner sig mitt i en förändringsresa, där nya arbetssätt behöver tas 
fram, behov att bygga vidare på värdegrund och kulturfrågor finns och samtidigt 
finns det behov av kostnadseffektiviseringar för att nå budget i balans.  

Under 2020 har arbetssituationen för medarbetarna inom äldreomsorgen varit 
ansträngd och i flertalet medarbetarsamtal har behov av olika kompetenshöjande 
insatser lyfts fram.  

Det har utifrån medarbetarenkäten tagits fram en handlingsplan i syfte att 
förbättra arbetssituationen för medarbetarna, och då har såväl chefer som 
skyddsombud identifierat att kompetensutvecklingsinsatser kan bidra till en bättre 
arbetsmiljö. Genom utbildning och kompetenshöjande insatser ökar även 
tryggheten hos medarbetarna, detta kan även bidra till en ökad förståelse för 
uppdraget och dess komplexitet.  

Pågående förändringsarbete inom sociala avdelningens verksamheter syftar till att 
stärka den enskildes självständighet och oberoende. När den enskilde behöver 
stöd och hjälp ska dessa utgå från hans eller hennes unika behov, vilket både kan 
öka och minska, detta förhållningssätt sammanfaller väl med de intentioner som 
avses i begreppet, ”Nära vård”. Detta dynamiska förhållningssätt påverkar även 
behovet av personal och bemanningen inom såväl ordinärt- som särskilt boende. 
Ambition är att förena god kvalitativ omsorg och omvårdnad, bra arbetsmiljö och 
en kostnadseffektiv verksamhet. 

Omställningsfonden 
Omställningsfondens styrelse har beslutat att tillföra nya medel för förebyggande 
insatser för perioden 2021–2023. Aneby kommun har 396 100 kronor att använda 
för förebyggande insatser via Omställningsfonden. Medlen ska användas för 
förebyggande insatser och för att minska risken för framtida arbetsbrist, vilket är 
insatser inom kompetensutveckling, men även ohälsa och stödsamtal. 

Aneby kommun har löpande diskussioner i den kommunövergripande 
samverkansgruppen kring vilka kompetenshöjande insatser som 
Omställningsfondens medel ska täcka. Ärendet var i februari 2021 föremål för 
samverkan, initiativet syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen, aktuell 
ansökan har skickats in och godkänts av Omställningsfonden.  

Aneby kommun har sett ett ökat behov av kompetenshöjande insatser av personal 
inom äldreomsorg. Insatsen rör vårdbiträden och undersköterskor. En inventering 
har genomförts och följande kompetenshöjande insatser bedöms som nödvändiga 
för flertalet medarbetare inom äldreomsorgen, detta för att de ska rustas och klara 
av de välfärdsutmaningar som på sikt kommer att finnas.  
 
De specifika områdena rör;  

 Diabetes och blodsocker 
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 Kompressionsbehandling, linda ben tex 
 Palliativ vård 
 Bemötande inom vården 
 Rapportering 
 Vardagsrehabilitering 
 Lägesändringar i säng 

Även andra kompetenshöjande insatser med stöd av Omställningsfonden är 
planerade och särskilt riktade mot äldreomsorgspersonal. Det rör bland annat 
ökad yrkessvenska och ökad kunskap inom äldrepsykiatri. Dessa insatser har 
samverkats i den Kommunövergripande samverkansgruppen, och planeras in 
efter att ovan beskrivna insats har genomförts.  
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Äldreomsorgslyftet 
Aneby kommun har haft flera dialogsamtal med fackförbundet Kommunal för att 
planera kompetenshöjande insatser via Äldreomsorgslyftet. Under hösten 2020 
påbörjade en medarbetare utbildning till undersköterska med stöd från 
Äldreomsorgslyftet. Då var det endast visstidsanställd personal som skulle 
prioriteras. Efter dialog med Kommunal har Aneby kommun och Kommunal 
kommit överens om att även erbjuda utbildning till undersköterska till redan 
tillsvidareanställd personal. Omkring 9 medarbetare är identifierade och har haft 
samtal med en studie- och yrkesvägledare för planering av studier. De 
medarbetare som ges möjlighet att studera till undersköterska ska arbeta 50 % och 
studera 50 %. Individuella anpassningar kan dock göras. Arbetsgivaren ska i den 
utsträckning det är möjligt arbeta för ett hållbart schema under studietiden. 
Scheman ska läggas utifrån verksamhetens behov, studiernas förläggning samt 
medarbetarens egna önskemål. Uppföljning kring studierna, arbetet och schemat 
sker årligen i medarbetarsamtalet eller vid behov. När medarbetarna uppvisar sitt 
examensbevis ska befattning ändras från vårdbiträde till undersköterska samt ska 
lönen ses över. 
 
 
Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 
Motion: Kompetenslyft inom äldreomsorgen i Aneby Kommun 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
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KF § 57 Motion: Inför koldioxidbudget 
Dnr KS 2020/476 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse motionen besvarad. 
Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet i Aneby har i motion daterad 16 juni 2020 yrkat att uppdra till 
kommunen att vid klimatrelaterade beslut upprätta en koldioxidbudget för att ge 
vägledning till kommunfullmäktige inför beslut.  
 
Vad är en koldioxidbudget?  
Som nämns i motionen har ett antal svenska kommuner bestämt sig för att sätta 
egna koldioxidbudgetar. De kan se lite olika ut beroende av vilken kommun det 
rör sig om. Ett tiotal kommuner har med hjälp av ett konsultföretag tagit fram 
budgetarna tillsammans med Uppsala universitet. Syftet är att, genom att beräkna 
en årlig utsläppsminskningstakt, konkretisera hur mycket varje kommun eller län 
behöver minska sina koldioxidutsläpp. Budgetarna är satta utifrån Parisavtalet och 
2-gradersmålet. Alla energirelaterade koldioxidutsläpp omfattas. Det vill säga, inte 
metanutsläpp från exempelvis djurhållning, och inte lustgasutsläpp. Modellen 
avgränsas till de territoriella utsläppen, det vill säga vad som släpps ut inom 
kommungränsen. Ett alternativ skulle kunna vara att mäta konsumtionsbaserade 
utsläpp, vilket dock är betydligt mer komplicerat. 
 
Kommunen som organisation har liten rådighet och påverkan över utsläppen 
inom kommunens territorium. För att utsläppen ska kunna hålla sig inom den 
nivå som sätts i en koldioxidbudget måste många olika aktörer samverka, såsom 
företag, hushåll och föreningar. Det positiva med en lokal koldioxidbudget är att 
den skulle kunna synliggöra vad som årligen krävs av var och en för att nå 
klimatmålen. 
 
Pågående arbete   
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit sikte mot en länsövergripande 
koldioxidbudget. Länsstyrelsen har relativt nyligen skickat ut en förfrågan till 
länets kommuner om intresse kring någon form av gemensamt grepp kring 
koldioxidbudget. Aneby kommun har ställt sig positiv till ett länsgemensamt 
arbete inom området. I det länsgemensamma arbetet nämns hur samordning kan 
ske, att hämta hem erfarenheter från andra och ta del av olika upplägg som finns i 
arbetet med och runt utformningen av en koldioxidbudget. Kommunerna får 
sannolikt arbeta vidare på egen hand efter det gemensamma arbetet som 
länsstyrelsen till en början i huvudsak svarar för. Hur stora resurser som sedan 
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kommer krävas för arbetet tillsammans med vilka möjligheter som finns inom 
kommunen att avsätta resurser för detta, blir sedan det som styr och avgör hur 
och i vilken omfattning Aneby kommun kan ta del av och implementera arbetet i 
den egna organisationen.   
 
Aneby kommuns energi- och klimatstrategi är från 2011 och tar sikte mot 2025. 
Om resurser finns bör denna revideras under de närmsta åren, efter att en ny 
kommunövergripande översiktsplan finns på plats. I detta arbete kan även 
möjligheterna till en kommunövergripande koldioxidbudget ses över.  
 
Koldioxidbudget i klimatrelaterade beslut  
Motionen vidrör kommun- och regionövergripande koldioxidbudgetar men 
yrkandet avser budgetar för vägledning i klimatrelaterade beslut. Motionärerna 
skriver att en koldioxidbudget inte nödvändigtvis behöver vara komplett från 
början men att det vore värdefullt att börja titta på enskilda punkter inför olika 
beslut och att det skulle kunna vara ett bra hjälpmedel att fatta de beslut som är 
mest kostnads- och miljöeffektiva. 
 
Redan idag tas olika klimat- och miljöhänsyn vid olika beslut i kommunen. Det 
sker förstås i mindre eller större utsträckning beroende av vad beslutet gäller. Det 
synliggörs dock sällan och det finns inga särskilda rutiner för detta. Synliggörande 
av alternativ och konsekvenser av olika val och beslut vore pedagogiskt och skulle 
öka kunskap och medvetande i energi- och klimatfrågor. Sannolikt skulle det 
också i förlängningen ge bättre förutsättningar att nå såväl de lokala och regionala 
som de globala klimatmålen. 
 
Slutsats och fortsatt arbete  
Utifrån länsstyrelsens pågående arbete med koldioxidbudget och ansatserna i 
motionen kommer förvaltningen arbeta vidare och se över möjligheterna till 
synliggörande av miljö- och klimatkonsekvenser vid olika former av större beslut 
med tydlig klimatpåverkan. Till en början kan någon form av enklare checklista tas 
fram. Förvaltningen kommer också se över möjligheterna till mer fördjupande 
koldioxidbudgetar när energi- och klimatstrategin revideras. Arbetena och dess 
omfattning får anpassas och prioriteras utifrån de resurser som ges och som finns 
i organisationen.   
 
Mot hänvisning till ovanstående anses motionen besvarad. 
 

Beslutsunderlag  
Motion inkommen 2020-06-23  
Förslag till svar på motion 2021-05-11  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
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KF § 58 Medborgarförslag: Farthinder på 
Torggatan 
Dnr KS 2020/505 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende farthinder på 
Torggatan i Aneby samt  
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag farthinder på Torggatan i Aneby inkom till kommunen 2 
augusti 2020. Kommunfullmäktige har lämnat över förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
I medborgarförslaget skrivs; ”Farthinder till Torggatan tack. Har blivit mycket 
körningar med fyrhjulingar på gatan där vi bor. Körs olovligt och fort, snart händer 
en olycka. Vill ha en säkrare gata, inte att det körs så fort. Eftersom det bor både 
småbarn och äldre här.” 
 
I förslaget till svar konstateras att kommunen tillsammans med alla trafikanter har ett 
ansvar för trafiksäkerheten. Trafikförseelser som fortkörning och olovlig körning är 
frågor för Polismyndigheten. Det är svårt och kostsamt att genomföra större 
hastighetsdämpande åtgärder på alla platser runtom i kommunen där så önskas. 
Möjligheten till enklare farthinder i bostadsområden finns dock. Om bilar och 
mopeder kör fort i bostadsområden finns det möjlighet för den enskilde att sätta upp 
blomlådor för att dämpa hastigheten. För att sätta upp blomlådor krävs godkännande 
av Aneby kommun. Blomlådorna placeras på gatan som farthinder under 
förutsättning att regler och anvisningar uppfylls. Godkännande kan fås genom att 
ansökan görs via e-tjänst eller blankett som hämtas på kommunens hemsida. Mer om 
detta finns på kommunens hemsida, genom att söka på ”farthinder”. 
 
Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-05-09 
Förslag svar MBF hastigheter Torggatan 2021-05-09 
Medborgarförslag: Farthinder på Torggatan 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
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Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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Dnr KS 2020-505 

  
   Monica Eriksson 
   Torggatan 33 
   578 33  ANEBY 
 

Svar på medborgarförslag avseende farthinder på Torggatan 

i Aneby 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

farthinder på Torggatan i Aneby. I ditt medborgarförslag skriver du; 

”Farthinder till Torggatan tack. Har blivit mycket körningar med 

fyrhjulingar på gatan där vi bor. Körs olovligt och fort, snart händer en 

olycka. Vill ha en säkrare gata, inte att det körs så fort. Eftersom det bor 

både småbarn och äldre här.” 

 

Problem med olovlig körning, fortkörning och liknande förekommer 

tyvärr tidvis på flera olika platser runtom i kommunen. Kommunen har 

tillsammans med alla trafikanter ett ansvar för trafiksäkerheten. När det 

specifikt kommer till trafikförseelser som fortkörning eller annan olovlig 

körning är dessa frågor för Polismyndigheten.  

 

På Torggatan finns i dagsläget inga särskilda hastighetsdämpande 

åtgärder, med undantag för att norra in- och utfarten från 

Jönköpingsvägen stängts sedan lång tid tillbaka. Det är svårt och 

kostsamt att genomföra större hastighetsdämpande åtgärder på alla 

platser runtom i kommunen där så önskas. Möjligheten till enklare 

farthinder i bostadsområden finns dock. Om bilar och mopeder kör fort 

på gatan där du bor finns det en möjlighet för dig att sätta upp 

blomlådor för att dämpa hastigheten. För att sätta upp blomlådor 

behöver du ansöka och få godkännande av Aneby kommun. 

Blomlådorna placeras på gatan som farthinder under förutsättning att 

regler och anvisningar uppfylls. Godkännande kan fås genom att 

ansökan görs via e-tjänst eller blankett som hämtas på kommunens 

hemsida. Du kan läsa mer om farthinder på kommunens hemsida, 

genom att söka på ”farthinder”. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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KF § 59 Medborgarförslag: Förbättring av 
cykelväg mellan Bergsgatan och Grönkällevägen 
Dnr KS 2020/527 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende förbättring av gång- 
och cykelvägen mellan Bergsgatan och Grönkällevägen i Aneby samt 
 
att medborgarförslaget med detta är bifallet. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om förbättring av gång- och cykelvägen mellan Bergsgatan och 
Grönkällevägen i Aneby inkom till kommunen den 25 augusti 2020. 
Kommunfullmäktige har skickat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
I medborgarförslaget skrivs bland annat; ” Cykel- och gångvägen används daglig av 
oss som cyklar eller går till Norra Industriområdet. 
Vägen är belyst vilket är tacksamt under den mörka tiden på året. Vägen behöver 
breddas och gärna asfalteras, då det på nedre delen mot Grönkällevägen blir fåror och 
mjukt. Vilket gör det svårt att cykla. Rent av farligt.” 
 
I förslaget till svar konstateras att kommunen delar synpunkterna som framförs i 
medborgarförslaget. De stämmer väl överens med ambitionen i kommunens gång- 
och cykelplan om att ”förbättra gång- och cykelvägnät så att bostadsområdena i första 
hand i Aneby tätort är sammanlänkade med målpunkter så som arbetsplatser, skolor, 
kollektivtrafik, vård och service.” 
 
Utifrån medborgarförslaget har tekniska enheten påbörjat och kommer genomföra 
arbete med att skala av gräs som vuxit in på gång- och cykelvägen och därefter fylla 
på med mer grus. Gång- och cykelvägen i är södra delen belägen på kommunal mark 
men ligger i norr mot Grönkällevägen på privat mark. Detta tillsammans med det 
förhållandevis begränsande nyttjandet av gång- och cykelvägen gör att asfaltering av 
sträckan i nuläget inte kan prioriteras utifrån resurser. 
 
Med hänvisning till detta föreslås att medborgarförslaget är beviljat. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07 
Förslag svar MBF förbättring GC Bergs-Grönkällev 2021-05-07 
Medborgarförslag Förbättring av cykelväg mellan Bergsgatan och Grönkällevägen 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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Dnr KS 2020-527 

 
 
Bodil Lernedal 
 Skogsgatan 76 
 578 32  ANEBY 
bodileja@hotmail.com 
   

 
 

Svar på medborgarförslag avseende förbättring av gång- och 

cykelvägen mellan Bergsgatan och Grönkällevägen i Aneby 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

förbättring av gång- och cykelvägen mellan Bergsgatan och 

Grönkällevägen. I ditt medborgarförslag skriver du ” Cykel- och 

gångvägen används daglig av oss som cyklar eller går till Norra 

Industriområdet. Det är också många dagligen promenerar på vägen. 

Vägen är belyst vilket är tacksamt under den mörka tiden på året. 

Efter att ha använt mig av denna vägen nästintill dagligen de senaste 14 

åren, så upplever jag att vägen blir smalare för varje år. Vägen behöver 

breddas och gärna asfalteras, då det på nedre delen mot Grönkällevägen 

blir fåror och mjukt. Vilket gör det svårt att cykla. Rent av farligt.” 

 

Kommunen delar synpunkterna som framförs i medborgarförslaget. De 

stämmer väl överens med ambitionen i kommunens gång- och cykelplan 

om att ”förbättra gång- och cykelvägnät så att bostadsområdena i första 

hand i Aneby tätort är sammanlänkade med målpunkter så som 

arbetsplatser, skolor, kollektivtrafik, vård och service.” 

 

Utifrån medborgarförslaget har tekniska enheten påbörjat och kommer 

genomföra arbete med att skala av gräs som vuxit in på gång- och 

cykelvägen och därefter fylla på med mer grus. Gång- och cykelvägen i är 

södra delen belägen på kommunal mark men ligger i norr mot 

Grönkällevägen på privat mark. Detta tillsammans med det 

förhållandevis begränsande nyttjandet av gång- och cykelvägen gör att 

asfaltering av sträckan i nuläget inte kan prioriteras utifrån resurser.  

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget beviljat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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KF § 60 Taxa för kopior och avskrifter av allmän 
handling 
Dnr KS 2021/232 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta föreslaget regelverk gällande taxa för kopia och avskrift av allmän 
handling. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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.  
 
När någon begär att få ta del av en allmän handling på plats i kommunens lokaler 
får någon avgift inte tas ut. 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. För att kommunen ska få ta ut en avgift för kopior och avskrifter av 
allmänna handlingar krävs att beslut fattas om en fastställd avgift, därför har 
förslaget till taxa tagits fram.  
 
Taxan fastställer i detalj hur avgiften får tas ut samt undantag från den. Taxan 
följer tryckfrihetsförordningen och avgiftsförordningen. 
 
Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lars-Erik Fälth ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristin Apsey 
(SD) förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

27



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Taxa för kopia och avskrifter av allmän handling 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Kommunserviceavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sociala avdelningen 
Barn- och utbildningsavdelningen 
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KF § 61 Kommunal avtalssamverkan mellan 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och 
Tranås kommuner 
Dnr KS 2021/224 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta upprättat samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och 
Tranås kommuner. 
 
Ärendebeskrivning  
Syftet med avtalet är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Målsättningen är att säkerställa att de uppgifter som omfattas 
av avtalet kan utföras i enlighet med respektive parts ansvar för uppgiften. 
 
Bakgrund  
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning 
för att säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom 
områdena som avses i förslaget till samverkansavtal. 
 
Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 
kap. 37 § kommunallagen och 3 kap 17-18 §§ lagen om offentlig upphandling. 
 
Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop 
och vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet. 
 
Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för 
att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra 
kommunens uppgifter inom något specifikt område. Avtalssamverkan kan 
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exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 
myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den 
egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en samverkansform 
under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för samarbete i 
till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd. 
 
Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning 
som parterna ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta avtal. Det är 
handläggning av ärenden som avser offentliga tjänster dvs sådana som kan 
härledas till ett offentligrättsligt åliggande för en myndighet att tillhandahålla 
desamma eller att åtminstone se till att så sker. 
 
Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:  
1. Livsmedel  
2. Miljö- och hälsoskydd  
3. Förorenade områden  
4. Plan- och bygg  
5. Översiktsplanering och detaljplanering  
6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  
7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  
8. Trafikplanering  
9. Bostadsanpassning  
10. Serveringstillstånd  
 
Allmänna utskottet berörs av delar av område 5 och område 9. Kommunstyrelsen 
som helhet berörs även av delar av område 7 samt område 10. 
 
Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift, till handläggning i allmänhet 
inom ett visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas 
ut på uppdrag. 
 
Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, 
förvaltningschefer för de områden avtalet omfattar eller motsvarande 
befattningshavare alternativt befattningshavare som kommunen utser. 
 
Avtalet bygger på att ersättningen till den kommunen som utför tjänst åt annan 
kommun är kostnadsneutral. 
 
Yrkanden 
Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag  
Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås” (bilaga till protokollet). 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-05 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen, 2021-05-19 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2021-05-20 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Vetlanda kommun 
Tranås kommun 
Sociala avdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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KF § 62 Antagande av detaljplan för Lövviken 1:19 
med flera 
Dnr KS 2021/253 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta detaljplan för Lövviken 1:19 med flera. 

Ärendebeskrivning  
Det finns ett stort behov av fler bostäder runtom i kommunen varför det är 
angeläget att ta fram och detaljplanera fler bostadstomter. Ett planförslag har 
arbetats fram som kan ge sju nya bostadstomter i Lövviken. När förslaget till 
detaljplan nu har varit ute för såväl samråd som granskning och bearbetats utifrån 
information och synpunkter som framkommit. 

Fastighetsägaren till Lövviken 1:19 i Aneby kommun lämnade i början av juni 
2019 in en ansökan om planbesked. Fastighetsägaren vill genom ändring av 
befintlig detaljplan möjliggöra en utbyggd bebyggelse inom fastigheten. 
Önskemålet är att utöka det befintliga bostadsområdet med ytterligare ett antal 
tomter. Detta beroende av att det finns en stor efterfrågan på tomter i området. 
Ambitionen är ytterligare sju bostadstomter, eller det antal som en planutredning 
kommer fram till kan vara lämpligt för området. Vidare vill man ha en utökning 
av tomtmark för vissa fastigheter, enligt ägarnas önskemål, samt justering av den 
västra båtbryggan inklusive sjöbodar. 

Utifrån ansökan om planbesked beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 21 
augusti 2019, § 68, att lämna ett positivt planbesked avseende förändring och 
utökning av detaljplan för Lövviken 1:19 med flera och att meddela att en 
planutredning och ett planarbete kan påbörjas under hösten 2019 om ett planavtal 
kan tecknas med exploatören.  

Samtidigt gavs samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna ett planavtal som ger 
Aneby kommun kostnadstäckning för planarbetet. Ett planavtal undertecknades 
14 februari 2020. Därefter har ett planarbete pågått och planen har sedan varit ute 
för samråd mellan 31 mars 2021 och 21 april 2021. Efter samrådet beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden om att granska planförslaget. Planen med tillhörande 
handlingar har funnits tillgängligt för granskning från 27 april till 18 maj 2021. 

Gällande detaljplaner 

I området finns flera detaljplaner. Detaljplanen för Lövviken 1:19 med flera, och 
som omfattar den största delen av området är från 2011. I maj 2013 antogs en 
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detaljplan för mindre del av Lövviken 1:19 vilken innefattar sjöbodar, båtbrygga 
och allmän badplats i nordöst. Så sent som i juni 2017 antogs en detaljplan i 
området för Lövviken 1:40 med flera, där två bostadsfastigheter justerades. 
Detaljplanen möjliggjorde för regleringar med utökningar med mer tomtmark till 
Lövviken 1:40 respektive Lövviken 1:42. 

Planförfarande 

Ett planförfarande kan sannolikt ske enligt standardförfarande. 
Standardförfarande kan tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. I annat fall 
kan förfarandet förändras under planprocessen. 

Yrkanden 
Mats Hansson (M), Beata Allen (C) och Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-14 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-19 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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KF § 63 Årsredovisning mediacenter 2020 
Dnr KS 2021/221 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län, samt 

att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Jäv 
Tommy Gustafsson (S) anmäler jäv. 

Irene Oskarsson (KD) anmäler jäv. 

Ärendebeskrivning  
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ägs gemensamt av alla länets 
13 kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt länets alla 
kommuner inom områdena Film och media, AV-utrustning och elektronik samt 
vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik. Uppdraget ger länets 
kommuner möjlighet att bedriva en verksamhet som är modern, kostnadseffektiv 
och ger bättre kvalitet, vilket borgar för en högre måluppfyllelse för länets elever. 

I enlighet med § 6 i förbundsordningen och kap 9 § 20 i kommunallagen har 
revisorernas berättelse för år 2020 avseende kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län översänts till kommunen för godkännande och beviljande av 
ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2021-03-12 
Revisionsrapport 2021-03-12 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-05-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-31 
      

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

34



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 64 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente enligt ändring i förordning SFS 
2021:161 om att minska risken för spridning av 
covid-19 genom förbud mot att vistas på vissa 
särskilt angivna platser 
Dnr KS 2021/202 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med av 
regeringen utfärdad ändring av förordning (SFS 2021:161) vad gäller begränsning 
av spridning av covid-19. 

Ärendebeskrivning  
Den 11 mars ändrades regeringens förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (genom SFS 
2021:161) så att en kommun ges möjlighet att förbjuda vistelse på särskilda platser 
i kommuner. I 8 kap 1 § står: 

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser  

1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. 

I förordningen är inte preciserat vilket kommunalt organ som ska ta beslutet. 
Detta innebär att det i normalfallet är kommunfullmäktige. Då denna typ av beslut 
förmodligen behöver tas med relativt kort varsel är det lämpligt att rätten att ta 
detta beslut ska kunna tas av en styrelse eller nämnd. I detta fall torde 
kommunstyrelsen vara det organ där beslutet kan tas. Med anledning av detta 
föreslås att kommunstyrelsens reglemente justeras och kompletteras med 
ytterligare en paragraf: 

§ 16 Begränsa smittspridning 

- fullgöra de uppgifter som anges i förordning om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:161). 

Övriga paragrafer i kommunstyrelsens reglemente flyttas därmed framåt ett steg. 
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Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Kommunstyrelsens reglemente 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-03 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
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KF § 65 Försäljning av Gurkan 2 och 4 
Dnr KS 2021/260 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att sälja fastigheterna Gurkan 2 och Gurkan 4, totalt 3 241 kvadratmeter, för en 
(1) krona,  

att godkänna upprättat köpeavtal enligt bilaga,  

att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra försäljningen. 

Reservationer 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Genom en försäljning av fastigheterna Gurkan 2 och Gurkan 4, sydväst om 
korsningen Konserthusgatan och Skolgatan, möjliggörs uppförande av 33 nya 
hyresrätter, centralt belägna i Aneby tätort. Det innebär också en ny aktör på 
hyresmarknaden i kommunen. Utöver fastigheterna i kv Gurkan säljs också sex 
fastigheter i kv Hasselmusen, väster om Fasanstigen, till bolaget för uppförande 
av ytterligare flerbostadshus 

Aneby kommun har genom samhällsbyggnadschefen sedan september 2019 av 
och till fört diskussioner med Hemhagen Fastigheter AB om en försäljning av 
fastigheterna Gurkan 2 och Gurkan 4 söder om konserthuset och korsningen 
Konserthusgatan och Skolgatan. Bolaget önskar förvärva fastigheterna för 
uppförande av flerbostadshus i tre våningar, två huskroppar i trä med totalt 33 
lägenheter i hyresrättsform.  Diskussionen har även rört fastigheterna 
Hasselmusen 1-6, belägna väster om Fasanstigen. Bolaget vill där uppföra radhus 
eller likande, även dessa som hyresrätter. Byggnationen i kv Hasselmusen är i 
nuläget tänkt att ske i en andra etapp efter uppförandet i kv Gurkan. Fastigheterna 
i kv Hasselmusen säljs också till bolaget i detta skede. Dessa säljs till ordinarie 
fastställd taxa och försäljningen sker därmed genom delegationsbeslut på 
tjänstepersonnivå. 

Om Hemhagen och Arkadia Bostad 
I slutet av 2019 startade banken SEB en ny fastighetsfond med namnet Arkadia 
Bostad. Tanken är att tillsammans med Riksbyggen och Hemhagen Fastigheter 
bygga nya hyreslägenheter till låga kostnader och i kommuner utanför 
storstadsregionerna. Först ut i satsningen är fem orter i Småland.   
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Boendekoncept Arkadia bostad är en konceptidé som Hemhagen Fastigheter AB 
utvecklat och nu förverkligar runt omkring i landet. Hemhagen ansvarar för att 
hitta lämpliga områden för attraktiva hyresrätter samt att ge de bästa 
förutsättningarna för ett gott samarbete med de kommuner där etableringarna 
sker. Hemhagen ansvarar för hela projekteringen och byggprocessen fram till 
nyckelfärdiga hyreslägenheter. Riksbyggen är Arkadias fastighetsförvaltare och 
ansvarar för att lägenheterna hyrs ut. Som en av Sveriges största 
fastighetsförvaltare med verksamhet på cirka 400 orter runt om i landet 
säkerställer riksbyggen att hyresrätterna förvaltas på ett professionellt sätt och att 
hyresgästerna är nöjda och alltid får bästa möjliga service.  

Fastighetsfonden SEB Arkadia Bostad förvaltas av SEB Investment Management 
AB, som finansierar samtliga bostadsprojekten. Fonden står också som slutägare 
till samtliga fastigheter där en långsiktig förvaltning garanteras och prioriteras. 
Målet är att Arkadia ska bestå av 5 000 hyresrätter de närmaste fyra till fem åren.  

I dagsläget pågår inflyttning i bolagets lägenheter i Alvesta och i Sävsjö. Inflyttning 
kommer inom kort att ske i Nässjö och i Mark. Byggnation har påbörjats i Eksjö.  

Markföroreningar 
När en försäljning av fastigheterna skulle genomföras upptäcktes att en av dem, 
Gurkan 2, fanns med i länsstyrelsens EBH-register över misstänkt förorenade 
områden. Upptäckten gjorde att försäljningen fick avbrytas och att en 
markundersökning fick genomföras. På fastigheten har tidigare verksamhet 
bedrivits i form av handelsträdgård. På historiska flygfoton kan det urskiljas att 
aktuell fastighet tidigare varit bebyggd fram till 1975. Området finns registrerat i 
länsstyrelsens webb-GIS för potentiellt förorenade områden, men är inte 
riskklassat. Inom närområdet förekommer inga potentiellt förorenade områden 
inom en radie av 350 meter. På fastigheten bedöms riktvärde för känslig 
markanvändning vara tillämpbart, då fastigheten avses att exploateras för 
bostadsbebyggelse.   

Den miljötekniska undersökningen har utgått från en provtagningsplan daterad 19 
februari 2021. Fältarbete genomfördes sedan 24 februari 2021. Undersökningen 
genomfördes med grävmaskin ner till  

1-1,5 meters djup, sex (6) stycken provgropar för provtagning grävdes. 
Samlingsprover som bestod av minst tio delprov uttogs och lades i kärl avsedda 
för ändamålet. Två samlingsprov erhölls från respektive provgrop. Generellt 
binder bekämpningsmedel hårt till organisk jord, varvid ett prov uttogs i det 
mullhaltiga jordlagret på 0-0,2 m djup och ett prov på 1-1,5 m djup. 

Inga halter över riktvärde för KM, känslig markanvändning, uppmättes gällande 
tungmetaller. I flera provpunkter uppmättes halter av bly, zink och/eller kadmium 
över nivå för MRR, mindre än ringa risk. Klororganiska pesticider uppmättes i 
halter över aktuellt riktvärde för KM i fyra av provgroparna och riktvärde för 
MKM, mindre känslig markanvändning, i två av jordgroparna. Detta var i det 
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ytliga jordlagret. I provpunkt MP2 och MP6 har hexaklorbensen påvisats i halter 
över MKM. I provpunkt MP4 och MP5 har hexaklorbensen påvisats i halter över 
KM. I provpunkt MP2, MP4 och MP6 så har summa av pentakloranilin och 
kvintozen uppmätts i halter över KM. I MP5 är halten av summa av 
pentakloranilin och kvintozen i nivå med riktvärde för KM. Samtliga föroreningar 
återfinns ytligt i jordlagret. Några förhöjda halter av metaller eller 
bekämpningsmedel har inte påträffats i det djupare jordlagret.  

Då spridning av föroreningar sker främst partikulärt och föroreningarna endast 
återfunnits ytligt i marken bedöms risken för att föroreningen förekommer i 
grundvatten låg. Spridning av förorening via ytavrinning bedöms dock kunna ske. 

Sammanfattning markföroreningar 
Utifrån genomförd undersökning och erhållna analysresultat konstateras att 
föroreningar i form av bekämpningsmedel har återfunnits, men endast i översta 
jordlagret (cirka 20-30 cm djupt). Analysresultaten från jorden under 
mulljordslagret har inte påvisat halter över något riktvärde för något 
bekämpningsmedel i provtagningen.   

Fyllnadsmassor förekommer i norra delen av fastigheten. Dessa fyllnadsmassor 
innehåller avfallsrester och kan således innehålla annan förorening än provtagna 
ämnen i genomförd undersökning. Funna föroreningarna består av pesticider, 
främst hexaklorbensen, pentakloranilin och kvintozen i förhöjda halter över 
tillämpade riktvärden. Föroreningarna återfanns i ytligt markskikt. Låga halter av 
metaller har påfunnits över nivå för MRR men väl under tillämpade riktvärden. 
Både vid nuvarande och planerad markanvändning bedöms riskreducerande 
åtgärder krävas. Vid byggnation behöver de översta decimetrarna jord schaktas 
och köras bort från fastigheten.   

Det finns ingen ansvarig verksamhetsutövare för upptäckta föroreningar och det 
föreligger inte heller något ansvar för dessa för kommunen som fastighetsägare 
eftersom fastigheten förvärvats före miljöbalkens ikraftträdande, i enlighet med 10 
kap. miljöbalken. Köparen har kostnadsberäknat saneringen till 520 000 kr. Detta 
är beräknad total kostnad inkluderande arbeten som utförs vid exploatering av 
fastigheten. 

Fastigheternas bokförda värde 
Av någon anledning saknas fastigheterna Gurkan 2 respektive Gurkan 4 i 
kommunens anläggningsreskontra. De har därmed inget bokfört värde. En 
försäljning ger därigenom ingen kostnad för nedskrivning av befintligt värde. 

Köpeavtalet 
Köparen har åtagit sig att utföra och bekosta saneringen upp till 600 000 kr, mot 
att köpeskillingen sätts till en (1) krona. Säljaren, Aneby kommun, åtar sig att stå 
för de kostnader för sanering som överstiger 600 000 kr, dock högst uppgående 
till 1 000 000 kr, för det fall det visar sig att högre kostnader än beräknat 
uppkommer på grund av att det finns föroreningar som inte upptäckts vid 
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markundersökningen eller för det fall då kostnader för sanering av de i 
markundersökningen upptäckta föroreningarna skulle överstiga 600 000 kronor.   

Försäljningen är villkorad av att bygglov beviljas och vinner laga kraft samt att 
nybyggnation av flerbostadshus påbörjas på minst en av fastigheterna senast två 
(2) år efter att köpekontraktet undertecknats. Om dessa villkor inte uppfylls 
återgår köpet och fastigheterna till kommunen.  

Avtalet är i övrigt i stort enligt gängse avtal, bland annat så omfattar 
fastighetsförsäljningen inte anslutningsavgift till kommunal vatten- och 
avloppsanläggning, elanslutning, fibernät eller andra liknande anslutningsavgifter. 
Kommande kostnader för detta erläggs av köparen. 

Planbestämmelser 
Fastigheterna omfattas till största del av detaljplan för kv Gurkan och Aneby 
1:515 som vann laga kraft 24 april 1989. Detaljplanen föreskriver bostäder, 
flerbostadshus i tre, fyra och på en liten del i nordöstra hörnet av fastigheten 
Gurkan 2 i fem våningar. Tillåten byggnadshöjd varierar, beroende av tillåtet antal 
våningar, mellan 9,0 och 13,0 meter. Fastigheten Gurkan 2 omfattas även i en 
liten del, i nordvästra hörnet, av detaljplan för kv Violen och Murgrönan, 
lagakraftvunnen 22 september 2007. I denna del finns ett litet område avsatt för 
teknisk anläggning. 

Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar att kommunen står för saneringskostnaden och sedan 
säljer fastigheterna till taxeringsvärdet. 
 
Beata Allen (C), Jimmy Ekström (L), Helen Karlsson (V), Annki Stark (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jimmy Ekström (L) och Helen Karlsson (V) yrkar avslag till Kristin Apseys (SD) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lars-Erik Fälth ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristin Apseys 
förslag till beslut mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Köpekontrakt avseende fastigheterna Gurkan 2 och Gurkan 4 
Bilaga till köpekontrakt för fastigheten Gurkan 2 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-06-14 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 66 Ej verkställda beslut IVO kvartal 1 
Dnr KS 2021/200 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ärendet som anmält. 

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 1 år 2021 fanns 1 antal ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Anmälningsärende Ej Verkställt beslut nr 1 kvartal 1 jan-mars ÅR 2021 
Protokollsbeslut sociala utskottet 2021-04-22 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-05-03 
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 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 67 Kompletteringsval till organisations och 
arvodeskommittén (SD) 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Kristin Apsey (SD) till ledamot för organisations- och arvodeskommittén. 

Ärendebeskrivning  
Marianne Gustavsson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
organisations- och arvodeskommittén.  
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KF § 68 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
- Pressmeddelande revisionskontor 
- Revisionschef till AEY-HF 
- Beslut KF 2021-04-28 Revisionsreglemente för Höglandsförbundet – 

Vetlanda kommun 
- Protokoll KS 2021-05-31 DIREKTJUSTERAT 
- Protokoll KS 2021-05-31 
- Protokoll KS 2021-06-10 
- Protokoll KS 2021-05-03 
- Protokoll KS 2021-06-14 
- Beträffande förslag till ny översiktsplan - speciellt vindkraft 
- Svar beträffande förslag till ny översiktsplan - speciellt vindkraft 
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KF § 69 Interpellation gällande vindkraftverk – 
Kristin Apsey Sverigedemokraterna 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationsdebatten för avslutad. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Kristin Apsey (SD) inkommit med en 
interpellation till kommunfullmäktige i Aneby kommun. Interpellationen är ställd 
till kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C). 
 
”Tillstyrkan vindkraftverk Det var länge sedan Aneby kommunfullmäktige 
tillstyrkte vindkraft och etablerade en vindkraftsplan. Med anledning av det så 
skulle jag vilja ha lite bakgrund om beslutet. Det här är viktiga frågor för alla 
medborgare och ställer därför dessa frågor till Beata Alten. Hur grundade man 
beslutet? 
 
Vad visste man om om hälsoeffekter och miljöpåverkan på den tiden?  
Nya studier och rapporter har visat en påtaglig effekt på människor och djur. 
lnfraljudet är särskilt skadligt och färdas långt ifrån vindkraftverken. Sydtyskland 
rapporterar att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostad bör vara 15 km. 
En ny norsk studie visar att vindkraftverken släpper ut Bisfenol (ett 
hormonstörande ämne) och mikroplast (13 vindkraftverk å 3.6 MW ger 20 ton 
plastspill under 20 år).  
Hur ser kommunalrådet på att man med vindkraftsplanen lägger en bullermatta 
med infraljud som kan påverka hela Anebys befolkning med negativa 
hälsoeffekter?  
 
Hur ska Aneby kommun komma till rätta med miljöförstöringen? 
  
Kommer fastighetsägare bli kompenserade för förlorat fastighetsvärde? 
  
Kommer människor drabbade av hälsoproblem p.g.a vindkraft bli ersatta av 
kommunen?” 
 
Beata Allen svarar: 
 
”Hur grundade man beslutet? 
 

45



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Senast kommunfullmäktige i Aneby kommun tillstyrkte en ansökan om 
vindkraftspark var 2017. 
Vindkraftsplanen antogs 2011 och reviderades 2018. Gällande översiktsplan 
antogs 2013. En ny översiktsplan beräknas bli fastställd i början av 2022. 
Vindbruksplanen grundar sig bland annat på bedömning av landskapets karaktär 
och känslighet utifrån expertkunskap och kunskapsunderlag från Boverket. 
 
Vindbruksplanen omfattar en landskapsanalys över Aneby kommun med fokus på 
landskapets känslighet för vindkraftsetablering. En långsiktig och hållbar 
landskapsförvaltning måste bygga på en sammanvägning av anspråken på 
bevarande av ekologiska, kulturella och estetiska värden med behoven av 
ekonomisk och social utveckling. God planering handlar om att undvika beslut 
som får oåterkalleliga följdeffekter och att skapa förutsättningar för ett fortsatt 
formbart landskap. För att hitta rätt balans mellan att skydda, förvalta, planera och 
utveckla är det viktigt att se landskapet som arena för förhandling mellan olika 
anspråk. 

Kommunens översiktsplan och vindbruksplan samt behovet av omställning till 
förnybar energi ligger till grund för tillstyrkan eller avslag av ansökan om 
vindkraftsetablering.  
 
Det är inte kommunfullmäktige som beslutar om etablering. Kommunfullmäktige 
beslutar om markens lämplighet. 
 
Vad visste man om hälsoeffekter och miljöpåverkan på den tiden? 
 
Man visste ungefär det samma som man vet idag. Forskning och studier sker 
fortlöpande, likaså sker satsningar och utveckling avseende effektivitet, kvalitet 
och hållbarhet. 
 
Nya studier och rapporter har visat en påtaglig effekt på människor och 
djur. lnfraljudet är särskilt skadligt och färdas långt ifrån vindkraftverken. 
Sydtyskland rapporterar att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och 
bostad bör vara 15 km. En ny norsk studie visar att vindkraftverken släpper 
ut Bisfenol (ett hormonstörande ämne) och mikroplast (13 vindkraftverk å 
3.5 MW ger 20 ton plastspill under 20 år). 

 
Hur ser kommunalrådet på att man med vindkraftsplanen lägger en 
bullermatta med infraljud som kan påverka hela Anebys befolkning med 
negativa hälsoeffekter? 
 
I Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraftverk konstateras att risken 
för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg, att det saknas 
evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk och att 
vindkraftsbuller är idag ett relativt litet problem i Sverige i förhållande till hur 
många som berörs i jämförelse med bullerkällor som exempelvis vägtrafik. 
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Riktvärdet för vindkraftsbuller är också satt på en nivå som ger upphov till en 
lägre risk för negativa hälsoeffekter än de riktvärden som finns för trafikbuller. 
 
Varje etablering prövas utifrån miljöbalken, hänsyn tas till placering, natur- och 
kulturvärden, närhet till bostäder etc. Här finns nationella rekommendationer och 
riktlinjer att förhålla sig till. 
 
Hur ska Aneby kommun komma till rätta med miljöförstöringen? 
 
Ett vindkraftverk kan återvinnas till 85 – 90%. Fundamentet, tornet, växellådan 
och generatorn, är återvinningsbara och behandlas därefter. Turbinbladen 
återvinns helt eller delvis genom cementbearbetning eller kemisk finfördelning av 
glasfibermaterial som används i nya produkter. Det pågår ytterligare forskning om 
just återvinning av kompositmaterial, vilket används även i andra stora sektorer, 
såsom flyg- och båtindustrin.  
 
Vindkraftverkens livslängd har ökat; år 2010 var den 25 år, för dagens verk är den 
30 år. Tillstånd till vindkraftsverksamhet enligt miljöbalken förenas med krav på 
ekonomisk avsättning för nedmontering och efterbehandling av platsen, där 
verksamhetsutövaren är ansvarig efter att parken tas ur drift. 
 
Den norska rapport, Forurensing fra vindturbinvinger, som Apsey hänvisar till saknar 
evidens. Det är till och med så att universitetet Strathclyde i Skottland som 
författarna säger sig ha hämtat forskningsresultat från tar avstånd från den norska 
rapporten. Rapporten beskriver negativ miljöpåverkan på grund av fällning av 
mikroplaster från vindkraftsverk. Mikroplasten från ett vindkraftsverk släpper 
mindre mängd mikroplast än vad bildäck eller kläder gör. Enligt NORWEA, 
norsk vindkraftsförening, utgörs viktförlusten främst av färg och uppgår till 2,25 
kg per vindkraftverk under 15 år, vilket motsvarar 150 gram per turbin och år. 

Kommer fastighetsägare bli kompenserade för förlorat fastighetsvärde? 
 
Nej. 
 
Kommer människor drabbade av hälsoproblem p.g.a vindkraft bli ersatta 
av kommunen? 
 
Nej. 
 
Med tanke på all evidens som finns om vindkraft, tycker kommunalrådet 
fortfarande vi ska ha vindkraft och vilken vinning har den för 
kommuninvånarna? 
 
Ja. 
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Hotet från klimatförändringen är akut. Fler och fler inser vidden av den katastrof 
som hotar. Vi befinner oss i ett läge där hela världen måste ställa om. Den 
biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Höjda temperaturer och 
förändrade väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många 
arter om vi inte skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med 
produktion av el från förnybara källor. 
 
Vindkraften är till sin natur ett kraftslag som tar plats i landskapet och som också 
låter på nära håll, men det finns ingen anledning att överdriva problemen eller 
skrämma upp människor med ogrundade påståenden om risker för sjukdomar. 
Det är bra att utbyggnaden av vindkraft granskas, men den viktiga diskussionen 
om hur vårt energisystem skall se ut måste bygga på fakta och saklighet. 
 
Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige. Den är också 
relativt enkel att i liten skala producera själv. Vindkraft är ett rent och förnybart 
energislag och andelen el som kommer från just vindkraft ökar snabbt.  
 
Apsey ingår i styrgruppen för den nya översiktsplanen (ÖP), ÖP:n har godkänts 
för samrådsförfarande av kommunstyrelsen. I det beslutet deltog Apsey utan att 
reservera sig. Apsey har inte heller under hela framtagningsprocessen opponerat 
sig mot förslag om skrivningar om vindkraft och förnybar energi.” 
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