
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-16

Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 13:00 – 16:50 
  
Beslutande 

Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande 
Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Niklas Lindberg (S) 
Birgitta Svensson (S) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Gudrun Andersson (C) 
Anna Ekström (L) 
Anita Walfridsson (M) 
Irene Oskarsson (KD) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) §§ 133, 136 - 149 
Kristin Apsey (SD) 
Jan-Olov Andersson (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare Kerstin Karlsson (S), ersätter Arijana Jazic (S) 

Jimmy Ekström (L), ersätter Sandra Bergqvist (M) 
 
Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Charlotte Johansson, kommundirektör 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
 Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef 
 Caroline Engström, HR-ansvarig §§ 136 - 138, 145 
 Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef §§ 133 - 136, 138  

Ola Gustafsson, fritids- och näringslivsansvarig §§ 141 – 143, 147 - 149 
 Lars Skeppås, teknisk chef §§ 134 - 135 
 Björn Stendal, VD för Aneby Miljö & Vatten AB § 133 
 Elin Wilhelmsson, energi- och miljöingenjör Aneby Miljö & Vatten AB § 133 
 Emma Persson, kommunikatör Aneby Miljö & Vatten AB § 133  
     
Utses att justera Caroline von Wachenfelt 
 
Justeringens plats  Kommunhuset, 2021-08-18   Paragrafer 133-149 
och tid 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Beata Allen 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Caroline von Wachenfelt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2021-08-16 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-08-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-08-18 Datum då anslag  2021-09-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2021-08-16 

 
§ 133 Samråd föreskrifter om 

avfallshantering för Aneby kommun 
2021/353  

§ 134 Information: Lokalbehovsgruppen 2021/20  

§ 135 Uppföljning av renovering av 
Parkskolan med anledning av 
vattenskada 

2021/133  

§ 136 Felparkeringsavgift i Aneby kommun 2021/333  

§ 137 Samråd inför Mediacenter Jönköping 
läns budget för 2022 

2021/201  

§ 138 Yttrande till revisorerna angående 
Granskning av Årsredovisning 2020 i 
Aneby kommun 

2021/1  

§ 139 Revidering av Höglandsförbundets 
förbundsordning 

2021/315  

§ 140 Höglandets samordningsförbund: 
Äskande av mer medel inför 2022 

2021/40  

§ 141 Remissyttrande angående Smart 
Specialisering RJL 2020/2572 

2021/339  

§ 142 Remissyttrande angående Förslag till 
principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 
2022–2027 

2021/312  

§ 143 Intresseanmälan för etablering av 
Kriminalvården i Aneby kommun 

2021/349  

§ 144 Svar på skrivelse om etablering av 
vindkraft 

2021/354  

§ 145 Information: HR 2021/20  

§ 146 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 

2021/20  

§ 147 Anmälningsärenden   

§ 148 Delegationsbeslut   

§ 149 Godkännande av mötets 
genomförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 133 Samråd föreskrifter om avfallshantering 
för Aneby kommun 
Dnr KS 2021/353 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ställa ut de föreslagna föreskrifterna under fyra veckor i perioden augusti-
september 2021 i syfte att presentera förändringar och ge allmänheten möjlighet 
att påverka. 

Ärendebeskrivning  
Under 2021 har Aneby kommun och Aneby Miljö & Vatten tillsammans med 
Eksjö kommun, Eksjö Energi AB, Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk AB, 
arbetat med en omfattande revidering av avfallsföreskrifterna i syfte att möjliggöra 
ett samarbete mellan kommunerna för att kunna optimera hämtningen av 
hushållsavfall samt på ett mer effektivt sätt kunna arbeta för bättre sortering och 
mer förebyggande av avfall.  

Utställningen av de föreslagna nya renhållningsföreskrifterna kommer att ske i 
samarbete mellan Aneby kommun och Aneby Miljö & Vatten AB under fyra 
veckor i perioden augusti-september 2021. 

Björn Stendal, VD för Aneby Miljö & Vatten AB, samt Elin Wilhelmsson, energi- 
och miljöingenjör föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Förslag föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun, 2021-06-24 
Följebrev till kommunstyrelsen, 2021-06-24 
Punktlista med ändringar i avfallsföreskrifterna, 2021-06-22 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-02 
      

Beslutet skickas till 
Aneby Miljö & Vatten AB

4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 134 Information: Lokalbehovsgruppen 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Maria Lundblom Bäckström (KD) i handläggning och 
beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och teknisk chef Lars Skeppås 
informerar om dagvattensituationen i Vireda skola samt ger en uppdatering av 
processen avseende utbyggnad av skollokaler och tillagningskök. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 135 Uppföljning av renovering av Parkskolan 
med anledning av vattenskada 
Dnr KS 2021/133 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar om status för renovering av Parkskolan. 
Renoveringen fortgår framåt, men påverkas av ökade kostnader för byggmaterial. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 136 Felparkeringsavgift i Aneby kommun 
Dnr KS 2021/333 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att enligt nedanstående överträdelser, i enlighet med trafikförordningen samt 
antagna föreskrifter rörande parkering eller stannande av fordon i kommunen, 
fastställa kommunal felparkeringsavgift i Aneby kommun med efterföljande 
belopp; 

- parkering på plats för rörelsehindrad utan särskilt och giltigt tillstånd, 1200 
kronor, 

- fordon uppställt på plats där det råder förbud mot att stanna, 1 000 
kronor, 

- fordon uppställt på gångbana, 1 000 kronor, 
- fordon uppställt i fel körriktning, 1 000 kronor 
- övriga förseelser, 600 kronor, 

att de kommunala felparkeringsavgifterna börjar gälla från och med 1 november 
2021. 

Ärendebeskrivning  
För att kunna kontrollera efterlevnaden av parkeringsbestämmelserna i 
kommunen krävs övervakning samt avgifter för felparkering. Övervakningen sker 
med stöd av lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. Kommunala 
felparkeringsavgifter fastställs med stöd av lag (1976:206) om felparkeringsavgift. 
Det är rimligt med förändrad avgift då det är lång tid sedan avgiften fastställdes 
och därtill med en differentiering av felparkeringsavgiften beroende av vilken 
förseelse som har skett. 

Aneby kommun har sedan 2012 bedrivit parkeringsövervakning i kommunen 
genom avtal med bolag. Kommunfullmäktige fastställde 20 februari 2012, § 14, 
felparkeringsavgift i kommunen. Avgiften har varit 500 kronor oavsett 
parkeringsförseelse.    

Nyligen har ett nytt avtal tecknats med bolaget som sköter övervakningen. Det 
nya avtalet innebär bland annat mer digital hantering med digitala utskrifter av 
felparkeringsavgifterna. Ett sådant förfarande ger större möjlighet att differentiera 
avgiften för olika typer av förseelser. Vissa förseelser påverkar exempelvis 
trafiksäkerheten och tillgängligheten mer negativt än andra. Förseelser av 
allvarligare art bör rendera en högre felparkeringsavgift 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunfullmäktige 2012-02-20 § 14  
Tjänsteskrivelse, 2021-06-18 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-06-23 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 137 Samråd inför Mediacenter Jönköping 
läns budget för 2022 
Dnr KS 2021/201 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna budgetförslaget för Mediacenter gällande 2022. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har under 2021 nyttjat Mediacenters kompetens framför allt 
inom Barn- och utbildningsavdelningens verksamhet. Mediacenter bistår Aneby 
Lärcentrum med fortsatt utveckling av sin verksamhet och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. Den digitaliserade undervisning som pågått under en längre 
tid avseende Grundvux och SFI har fått ett bra stöd av Mediacenter gällande 
användning av ”lärplattor”.  
 
Gällande förskolan har den digitala tekniken gjort ”språngsteg” i sitt sätt av få 
barns medverkan att förstå sitt eget lärande med hjälp av egna producerade såväl 
rörliga som fotograferade moment. Ett antal av kommunens idrottslokaler har 
Mediacenter förtjänstfullt, ihop med idrottslärare, utrustat med mediala verktyg till 
fromma för utvecklad rörelseglädje.  
 
Under året har Aneby kommun via Barn- och utbildningsavdelningens olika 
verksamheter deltagit i de kompetensutvecklingsdagar som Mediacenter anordnat 
samt deltagit när Mediacenter affischerat ny teknik via teams. Dessutom har 
Mediacenter varit behjälpliga i att utrusta utrymmen i Kommunhuset med rätt 
utrustning för digitala konferenser och möten, ett akut behov som kommit i fokus 
med anledning av Coronapandemin. Dessutom återkommit vid några tillfällen och 
förtydligat användandet. 

Den dialog som förts med Mediacenter under de närmaste åren angående 
effektiviseringar innebär att anslagen inte räknas upp i förslaget till budget för 
2022 utan Mediacenter genomför effektiviseringar i sin verksamhet på liknande 
sätt som kommunerna gör med sina verksamheter.  

I budgetförslaget ses ett beräknat underskott på 500 tkr som av direktionen 
beslutat täcks av det egna kapitalet. 

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet. 

Yrkande 
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Målsättningar och ekonomisk 3 årsplan 2022-2024 
Förslag till budget 2022 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2021-06-07 
      
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 138 Yttrande till revisorerna angående 
Granskning av Årsredovisning 2020 i Aneby 
kommun 
Dnr KS 2021/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att överlämna yttrandet till revisorerna. 

Yttrande 
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Granskning av 
årsredovisning 2020 - Aneby Kommun” till kommunstyrelsen för kommentarer. 
Revisorernas bedömning av årsredovisningen är att: 

- Vi bedömer räkenskaperna som i allt väsentligt rättvisande. 
- Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

- Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

- Vi bedömer att kommunen per 2020-12-31 lever upp till kommunallagens 
krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att resultatet inte är förenligt 
med kommunens finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomisk 
hushållning som följs upp i årsredovisningen. 

- Vi bedömer särskilt att Överförmyndarnämnden har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att Överförmyndarnämndens interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

I sin revisionsberättelse för år 2020 uppmanar revisionen kommunstyrelsen att 
fortsätta sitt arbete med att utveckla målstyrningen och den interna kontrollen. 

Revisionerna bedömer att redovisningen av de sammanställda räkenskaperna för 
den kommunala koncernen har anpassats och följer rådets rekommendationer. 
Riktlinjer och kommentarer kring uppnådda resultat utifrån god ekonomisk 
hushållning i ett kommunkoncernperspektiv får däremot ses som ett 
utvecklingsområde. 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens verksamhet samt 
upprättandet av årsredovisningen. Det är därför glädjande att revisorerna anser att 
årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och kommunens ekonomiska ställning samt att kraven på rättvisande 
räkenskaper anses uppfyllda och att årsredovisningen är upprättad enligt god 
redovisningssed. 
 
Styrmodell 
Kommunstyrelsen har under året arbetat målinriktat med utveckling av styrning 
och ledning. Ett förändringsarbete som ska ses i ett långsiktigt perspektiv med 
ambitionen att det ska vara hållbart över tid.  
I Budget 2021 har kommunstyrelsen arbetat med en översyn av styrtalen. Det har 
varit ett tydligt mål att begränsa antalet styrtal för att skapa fokus. Arbetet har 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

genererat ett övergripande balanserat styrkort som innehåller två styrtal inom 
respektive perspektiv, totalt 10 styrtal.  
I december 2020 beslutade Kommunfullmäktige om Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR), KF § 120. Det är ett led i att 
förbättra tydligheten för kommunstyrelsen i bedömningen av god ekonomisk 
hushållning utifrån styrtalens måluppfyllelse. Införandet av RUR möjliggör en mer 
långsiktig ekonomisk strategi och stabilitet genom att resultatet kan utjämnas över 
flera år vid negativa konjunkturförändringar. 
Under året har revisionen genomfört en uppföljande granskning av styrning och 
ledning med betoning på arbetsmiljö. Revisorerna lyfter i granskningen att 
utvecklingen av kommunens rutiner och arbetssätt har varit föredömlig, samt att 
kommunstyrelsen och kommunledningen har arbetat aktivt och på ett 
professionellt sätt för att åtgärda brister som tidigare noterats. Granskningen är ett 
gott exempel på utveckling av styrning och ledning som har genomförts inom 
kommunen.  
Revisionen har även genomfört granskning av vissa vitala rutiner inom Aneby 
Miljö och Vatten AB och samarbetet med kommunen. Även denna granskning 
har uppvisat på goda rutiner och arbetssätt. Enligt granskningen utövar 
kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt på ett tillfredsställande sätt och den interna 
kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina styrning och 
ledning i kommunen. 
 
God ekonomisk hushållning  
Genom införandet av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv har kommunfullmäktige beslutat om lägsta nivå för 
måluppfyllnad. Dessa riktlinjer gäller från och med bokslut 2020.  
Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen av 
de mål som kommunfullmäktige fastställt och gör en samlad bedömning huruvida 
god ekonomisk hushållning uppnåtts. 
Riktlinjerna anger att för att uppnå god ekonomisk hushållning ska: 
• samtliga finansiella mål uppnåtts under räkenskapsåret  
• en övervägande del av verksamhetsmålen uppfyllts under året eller 
utvecklats i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen. 
Av de verksamhetsmässiga styrtalen har 8 av 14 uppnåtts eller utvecklats i positiv 
riktning under året, vilket är i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. 
Av de finansiella målen har 2 av 3 styrtal uppnåtts under året. Styrtalet ”Utfall av 
verksamhetens nettokostnader ryms inom tilldelad ram” är delvis uppnått. 
Kommunstyrelsen bedömning tar hänsyn till det arbete som pågår med 
åtgärdsplaner och arbetet med att nå en budget i balans 2021.  
Inom ramen för budgetberedningens arbete med Budget 2021 beslutades 
effektiviseringar motsvarande 23 miljoner kronor. Dessa effektiveringar 
beräknades ge delårseffekter 2020 men nå effekt fullt ut år 2021.  
I bokslutet fanns negativa avvikelser inom sociala avdelningen och barn- och 
utbildningsavdelningen. Övriga avdelningar visade på positiva resultat. Sociala 
avdelningen, som har den största avvikelsen, minskade sina kostnader med 1 
procent jämfört med året innan trots ökade kostnader till följd av pandemin, nya 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

löneavtal och fler externa placeringar. Totalt i kommunen har 
kostnadsutvecklingen bromsats upp. Detta visar på att arbetet med åtgärder har 
gett resultat och att arbetet med att nå en budget i balans är på rätt väg. 
Kommunstyrelsen får löpande information om det ekonomiska utfallet och 
arbetet med åtgärdsplanerna. Från och med 2021 införs tätare ekonomiska 
uppföljningar i enlighet med Riktlinjer för Aneby kommuns ekonomistyrning i 
Budget 2021 (KF §103). 
 
Sammanställda räkenskaper 
Från och med 2020 gäller den nya rekommendationen för upprättande och 
utformning av förvaltningsberättelse, RKR R15 (Rådet för kommunal 
redovisning). Anpassningar har gjorts mot gällande rekommendation, vilket även 
revisorerna noterar. Ett arbete är igångsatt inom kommunkoncernen för att 
utveckla analyser och uppföljning av mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Utveckling av förvaltningsberättelsen är ett pågående arbete. 
 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-06-14 
      

Beslutet skickas till 
Revisionen

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 139 Revidering av Höglandsförbundets 
förbundsordning 
Dnr KS 2021/315 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet 

Ärendebeskrivning  
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet både 
utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns ett behov att 
revidera förbundsordningen under 2021 då det fattats beslut om att inkludera 
verksamheten Höglandets ekonomiservice med underliggande enhet Höglandets 
ekonomiservicekontor. I den reviderade förbundsordningen har även uppdraget 
kring kompetens reglerats mot Höglandsförbundets tidigare uppdrag. 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Förbundsordning Höglandsförbundet, 2021-05-11 
Beslut arbetsutskottet, 2021-05-20, §55 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 140 Höglandets samordningsförbund: 
Äskande av mer medel inför 2022 
Dnr KS 2021/40 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet vara anmält. 

Ärendebeskrivning  
Enligt beslut fattat på delegation av socialchef Mikael Fornander accepterar 
Aneby kommun Höglandets Samordningsförbunds äskande om utökat bidrag 
inför år 2022 motsvarande 930 kr, från 2021 års nivå 119 880 kr./år till 2022 års 
föreslagna nivå motsvarande 120 810 kr/år.  

Beslutet gäller under förutsättning att även övriga huvudmän och kommuner i 
Höglandets Samordningsförbund fattar beslut i enlighet med den 
kostnadsfördelning som tagits fram.  

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Äskande av utökade medel inför 2022, 2021-06-29 
Svarsbrev, 2021-08-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 141 Remissyttrande angående Smart 
Specialisering RJL 2020/2572 
Dnr KS 2021/339 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ta inlämnat remissyttrande som sitt eget. 

Ärendebeskrivning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt en 
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Aneby kommun ombads 2021-05-03 att svara på Region Jönköpings läns remiss 
angående Smart Specialisering (RJL 2020/2572). 

Remissversionen grundas i den nuvarande innovationsstrategin samt den 
Regionala utvecklingsstrategin.  

Remissversionen har förstärkts genom kunskaps- och analysunderlag, workshops 
med representanter från det företagsfrämjande systemet, akademi, kommuner, 
branschorganisationer och arbetsmarknadens parter i länet. 

Fritids- och näringslivsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till upprättat remissyttrande. 
 
Beslutsunderlag  
Remiss av Smart Specialiseringsstrategi 
Remissmissiv, 2021-05-03 
Sändlista, 2021-05-03 
Remissyttrande, 2021-07-02 
      

Beslut skickas till 
Region Jönköpings län
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 142 Remissyttrande angående Förslag till 
principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022–2027 
Dnr KS 2021/312 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd 
för perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur 
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka 
områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. 
Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen, och 
planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027. 

Aneby kommun ombads 2021-06-09 att svara på Regeringskansliets remiss. 
Yttrandet kring remissen skickades in 2021-06-30. 

Fritids- och näringslivsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 
2022–2027 
Bilaga riktlinjer för statligt regionalstöd, 
Remissmissiv, 2021-06-09 
Remissyttrande, 2021-06-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 143 Intresseanmälan för etablering av 
Kriminalvården i Aneby kommun 
Dnr KS 2021/349 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse intresseanmälan som anmäld, samt 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
I juni 2021 tog Alliansen i Aneby kommun initiativ till att lämna in en första 
intresseanmälan till Kriminalvården för etablering av en anstalt med säkerhetsklass 
2 i kommunen. Kommunstyrelsens informeras om den fortsatta processen. 
Kriminalvården har kallat till informationsmöten och därefter ska politiskt beslut 
tas om fortsatt intresse. 

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen och kommundirektör Charlotte 
Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Intresseanmälan för etablering av Kriminalvården i Aneby kommun, 2021-07-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 144 Svar på skrivelse om etablering av 
vindkraft 
Dnr KS 2021/354 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna upprättat svar på skrivelse om etablering av vindkraft 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen mottog den 3 augusti en skrivelse gällande etablering av 
vindkraftverk i Aneby kommun. Kommunstyrelsens ordförande upprättade den 
12 augusti ett förslag på svar på skrivelsen.  

Yrkande 
Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar på följande tillägg i svar på skrivelsen: 
 
”Vi vill ändå medge att de synpunkter som framkommer i brevet är viktiga att ta med sig 
vidare till de politiker som representerar våra olika partier i riksdagen.” 
 
Kristin Apsey (SD) yrkar på avslag till upprättat förslag på svar på skrivelse 
gällande etablering av vindkraft. 
 
Anita Walfridsson (M) och Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till upprättat förslag 
till svar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer upprättat förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller upprättat förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer Maria Lundblom Bäckströms (KD) tilläggsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Brev till kommunledningen i Aneby och Jönköpings kommun gällande vindkraft, 
2021-08-03 
Förslag till svar på brev gällande vindkraft, 2021-08-12 
      

Beslutet skickas till 
Avsändare av brev gällande etablering av vindkraft
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 145 Information: HR 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om sjukfrånvaron januari – juni 2021 
samt hur bemanningen i verksamheterna har varit under sommaren. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 146 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om covid-19 läget i kommunen, att biskop för Linköpings stift 
ska besöka Aneby samt att Åsens by firar 21 år den 28 augusti. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 147 Anmälningsärenden 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Minnesanteckningar extra ägardialog Aneby kommun och AMAQ, 2021-04-08 

Barn- och utbildningsutskottets protokoll, 2021-06-07 

Rådet i frågor om funktionsnedsättnings protokoll, 2021-06-08 

Allmänna utskottets protokoll, 2021-06-14 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-06-23 

Sociala utskottets protokoll, 2021-06-23 

Primärkommunalt samverkansorgan protokoll, 2021-04-22 
- Presentation: tillsammans möter vi nära våld 
- Presentation: område missbruk och beroende 
- Resultatuppföljning avseende verksamhetsåret 2021 

Höglandets samordningsförbund protokoll, 2021-05-27 

Aneby Miljö & Vatten AB styrelseprotokoll, 2021-05-27 

Primärkommunalt samverkansorgan protokoll, 2021-06-03 
- Presentation: tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, 
hälsa, stöd, omsorg och vård 

Stiftelsen Aneby Bostäder styrelseprotokoll, 2021-06-08 

Klimatrådet minnesanteckningar, 2021-06-09 
- Presentation: Cybercom 
- Presentation: Resultat från projektet Hela Resan 
- Presentation: 
- Energikontor Norra Småland Årsresumé 2020 
- Presentation: Klimat-och energistrategins nya åtgärdsprogram 

Höglandets överförmyndarnämnd protokoll, 2021-06-16 

Sociala utskottets protokoll, 2021-08-03 

Remissyttrande ”Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 
2022-2027” 

Meddelande från styrelsen -Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Skrivelse angående investeringsstöd för hyresbostäder: Aneby kommun önskar en 
ny bedömning av beslut om regionindelning avseende statligt investeringsstöd 

Antal anmälda brott juni 2021 

Beslut om undantag avseende riktlinje för Druvans trygghetsboende 

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand årsredovisning 2020 

Höglandsförbundet: Riktlinje gällande agerande vid IT-säkerhetslarm 

Höglandsförbundet: Tertialrapport 2021
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 148 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag  
Redovisning av delegationsbeslut HR-ansvarig, 2021-08-10 
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2021-08-10 
Redovisning av delegationsbeslut avdelningschef för kommunserviceavdelningen, 
2021-08-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 149 Godkännande av mötets genomförande 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ledamöterna deltagit på lika villkor. 

Ärendebeskrivning  
Vid dagens sammanträde medverkar ledamöterna och föredragande 
tjänstepersoner på distans. Ordföranden deltar från Aneby kommunhus. 
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