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Kommunfullmäktige  2021-09-27 

  
      
Utses att justera Mats Hansson och Niklas Lindberg 
 
     Paragrafer 70-84 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Vidar Justegård 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Lars-Erik Fälth 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Mats Hansson och Niklas Lindberg 
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Kommunfullmäktige  2021-09-27 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-10-01 Datum då anslag  2021-10-22 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Vidar Justegård 
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§ 70 Upprop   

§ 71 Val av justerare   

§ 72 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 

  

§ 73 Godkännande av föredragningslistan   

§ 74 Felparkeringsavgift i Aneby kommun 2021/333  

§ 75 Samråd inför Mediacenter Jönköping 
läns budget för 2022 

2021/201  

§ 76 Revidering av Höglandsförbundets 
förbundsordning 

2021/315  

§ 77 Köp av del av fastigheten Viredaholm 
1:8 

2021/251  

§ 78 Medborgarförslag: övergångställe vid 
korsning Furulidsgatan och 
Bredestadsvägen 

2021/192  

§ 79 Höglandsförbundets Budget 2022, 
verksamhetsplan 2023-2024 

2021/175  

§ 80 Redovisning av erhållet kommunalt 
partistöd 2020 

2021/57  

§ 81 Rapportering av valdistrikt till 
Länsstyrelsen 

2021/358  

§ 82 Avsägelse politiskt uppdrag - 
ersättare i kommunfullmäktige KD 

2021/394  

§ 83 Avsägelse politiskt uppdrag - 
ersättare i kommunfullmäktige 
Liberalerna 

2021/395  

§ 84 Anmälningsärenden   
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 70 Upprop 
 
Beslut  
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet. 
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KF § 71 Val av justerare 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Mats Hansson och Niklas Lindberg som justerare. 
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KF § 72 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att skicka de inkomna motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit tre motioner och ett medborgarförslag till kommunen: 
 
Motion Angående utvärdering av beslut tagna under pandemin för kommunens 
verksamheter och dess invånare – Vänsterpartiet 

Motion 35 timmars arbetsvecka inom sociala avdelningen – Socialdemokraterna 

Motion Övergripande strategi för kommunens bilar – Miljöpartiet 

Medborgarförslag Bygga farthinder på Sunhultsvägen i Frinnaryd 
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KF § 73 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna föredragningslistan med förändringen att punkt 13 Avsägelse politiskt 
uppdrag - ersättare i kommunfullmäktige KD, och punkt 14 Avsägelse politiskt uppdrag - 
ersättare i kommunfullmäktige Liberalerna läggs till. 
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KF § 74 Felparkeringsavgift i Aneby kommun 
Dnr KS 2021/333 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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. 

Yrkanden 
Mats Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

trafiksäkerheten och tillgängligheten mer negativt än andra. Förseelser av 
allvarligare art bör rendera en högre felparkeringsavgift 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunfullmäktige 2012-02-20 § 14  
Tjänsteskrivelse, 2021-06-18 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-06-23 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-08-16 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunfullmäktige 2021-09-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 75 Samråd inför Mediacenter Jönköping läns 
budget för 2022 
Dnr KS 2021/201 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna budgetförslaget för Mediacenter gällande 2022. 

Yrkanden 
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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. 
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Beslutsunderlag  
Målsättningar och ekonomisk 3 årsplan 2022-2024 
Förslag till budget 2022 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2021-06-07 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-08-16 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Mediecenter 
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KF § 76 Revidering av Höglandsförbundets 
förbundsordning 
Dnr KS 2021/315 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut KS 2021-08-16 
Förbundsordning för Höglandsförbundet 
Beslut DIR 2021-05-28 Revidering av Förbundsordning - Höglandets 
Ekonomiservicekontor 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
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KF § 77 Köp av del av fastigheten Viredaholm 1:8 
Dnr KS 2021/251 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att förvärva del av fastigheten Viredaholm 1:8, ca 1 450 kvadratmeter, enligt bifogad 
kartskiss för 87 000 kronor,  
 
att Aneby kommun som köpare svarar för förrättningskostnaderna i samband med 
fastighetsregleringen, samt  
 
att samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra köpet samt 
fastighetsregleringen. 
 
Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Ärendebeskrivning  
Vid Vireda skola är i dagsläget tillfartsväg till kök och allaktivitetshall belägen på 
grannfastigheten, Viredaholm 1:8. Därtill ligger en mindre del av 
allaktivitetshallen, sydöstra hörnet, på samma fastighet. Marken ägs således inte av 
kommunen. Ett köp av markområdet, cirka 1 450 kvadratmeter, rättar till den här 
problematiken samtidigt som det på sikt möjliggör en tillbyggnad av befintligt kök, 
varumottagning samt matsalen i skolan. 
 
Aneby kommun har under den senaste tiden fört diskussioner med ägarna till 
fastigheten Viredaholm 1:8 om ett köp av en mindre del av fastigheten. 
Bakgrunden är den att såväl tillfartsvägen till köket för varutransporter som en 
mindre del av allaktivitetshallen ligger på denna grannfastighet. Det är förstås 
inget önskvärt och en byggnad ska heller inte vara belägen över en fastighetsgräns, 
så länge den inte brandavskiljs i fastighetsgränsen, vilket exempelvis kan vara fallet 
när det kommer till radhus eller motsvarande. 
 
Från Aneby kommun sida har samhällsbyggnadschefen i samverkan med skolchef 
och teknisk chef fört diskussioner med ägarna till fastigheten Viredaholm 1:8. 
Förhandlingarna har lett till ett förslag om att Aneby kommun förvärvarar cirka 1 
450 kvadratmeter av Viredaholm 1:8, enligt bifogad kartskiss, för 87 000 kronor. 
Markområdet regleras sedan in i kommunens fastighet Vireda 3:1 där Vireda skola 
är belägen. Viktiga delar i köpet inbegriper att Aneby kommun som köpare står 
för kostnaderna till Lantmäteriet för fastighetsregleringen och att Viredaholm 1:8 
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ges servitut för tillgång till befintlig väg för transporter till och från fastigheten. 
Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner och ställer 
sig bakom förvärvet. 
 
Planbestämmelser  
Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan eller några 
områdesbestämmelser. 
 
 
Beslutsunderlag  
Skissförslag köp och reglering del av Viredaholm 1:8  
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Protokollsbeslut allmänna utskottet 2021-05-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-05-31 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 78 Medborgarförslag: övergångställe vid 
korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
Dnr KS 2021/192 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom bifogat svar på medborgarförslag avseende anläggande av 
övergångsställe i korsningen Furulidsgatan och Bredestadsvägen i Aneby, samt 
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om anläggande av ett övergångsställe i korsningen 
Furulidsgatan och Bredestadsvägen i Aneby inkom till kommunen den 15 april 
2021. Den 26 april 2021 skickade kommunfullmäktige medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 I medborgarförslaget skrivs; ”Vid korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
önskar jag att det fanns ett övergångsställe. Vid denna korsning är det en 40 km/h 
väg och just vid den korsningen cyklar/går det väldigt många över och särskilt 
barn som ska till skolan/fotboll/gymnastik. Skulle vara väldigt bra om det var ett 
övergångsställe där, så att bilister ser och att det blir ett säkert ställe att gå över 
vägen. Dels för att cykelbanan/gångbanan som är längs med Bredestadsvägen går 
där och då skulle det göra sig väldigt bra att ha ett övergångsställe där.” 
 
I förslaget till svar konstateras att det i kommunens gång- och cykelplan, senast 
reviderad av kommunfullmäktige i februari 2021, finns en önskad åtgärd (nr 20 i 
planen) på aktuell plats med en GCM-passage (gång, cykel och moped) över 
Bredestadvägen vid Furulidsgatan. I planen anges, i samma anda som i 
medborgarförslaget att ”passagen möjliggör en säker överfart till Furulidsområdet 
och vidare till Furulidsskolan. Den blir en naturlig fortsättning på den föreslagna 
nya gång- och cykelvägen utmed Furulidsgatan och länkar samman denna med 
redan befintliga gång- och cykelstråk.” 

Vidare konstateras att övergångsställen generellt inger en falsk trygghet, och bör 
många gånger undvikas. Istället kan man tänka sig GCM-passager (gång, cykel och 
moped) eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Intentionerna i 
medborgarförslaget om en ökad trafiksäkerhet på platsen är mycket goda och 
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stämmer väl överens med vad som anges i kommunens gång- och cykelplan. Med 
hänvisning till detta föreslås att medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06 
Förslag på svar: Medborgarförslag övergångsställe Bredestadsvägen, 2021-05-06 
Medborgarförslag övergångställe vid korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-08-24 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-09-06 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 79 Höglandsförbundets Budget 2022, 
verksamhetsplan 2023-2024 
Dnr KS 2021/175 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Höglandsförbundets Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
samt, 
  
att budget för revision av förbundet utökas med totalt 50 tkr. 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1195 
tkr för 2022, vilket motsvarar 1% av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. 
Resultatet för 2023 budgeterats med 1% och för 2024 med 1%. 
Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
10500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas uppgå till 128% under 2022. För budget 2022 och 
plan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100%. 
Förbundets omsättning ökar med 7% i budget 2022 mot föregående år. Ökning 
består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS systemet är 
inkluderat i budgeten.  

Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda 
budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till 
Höglandsförbundet 2021-03-31, med förslag till beslut i medlemskommunerna. 
Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 320 tkr. 
Äskandet innebär behov av utökning av anslagsfinansieringen från 
medlemskommunerna. 

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets revisorers 
budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling. 
 
Vetlanda har i samband med sitt budgetbeslut beslutat: Anslag till 
Höglandsförbundets 
fastställs för år 2022 till 2 941 tkr. Vetlanda bär även solidariskt sin andel av 
budget för revision av förbundet som utökats med 50 tkr. 
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Aneby kommun bär även solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet 
som utökats med 50 tkr. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024, 2021-06-09 
Tjänsteskrivelse budget för Höglandsförbundet revisorer, 2021-06-09 
Budget 2022 med verksamhetsplan för 2023-2024 
Budget för Höglandsförbundets revisorer 2022 
Protokollsbeslut Höglandsförbundets direktion, 2021-05-28 
Protokollsbeslut Höglandsförbundets arbetsutskott, 2021-06-18 
Protokollbeslut allmänna utskottet, 2021-08-23 
Protokollsbeslut Höglandsförbundets direktion 2021-08-27 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-09-06 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
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KF § 80 Redovisning av erhållet kommunalt 
partistöd 2020 
Dnr KS 2021/57 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att betala ut partistöd för 2022 till Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 
 
Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har att årligen, enligt fastlagda regler, besluta om det 
kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 
Kommunallagen 4 kap §§ 29–32.  

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Inkomna redovisningar från M, C, KD, L, S, MP, V, SD 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-08-23 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-09-06 

      

 

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef kommunserviceavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 81 Rapportering av valdistrikt till 
Länsstyrelsen 
Dnr KS 2021/358 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att föreslå länsstyrelsen att inte göra förändringar av befintliga valdistrikt. 
 
Ärendebeskrivning  

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § vallagen ska länsstyrelsen på förslag från 
kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig.  

I 17 § anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Det är dock eftersträvansvärt att antalet 
röstberättigade är relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten.  

Aneby har tre valdistrikt; Aneby västra, Aneby södra och Aneby östra. I samtliga 
distrikt är antalet röstberättigade i dagsläget inom angiven ram. Länsstyrelsen har i 
skrivelse den 4 maj 2021 önskat få uppgift om ifall kommunen planerar 
förändringar gällande indelningen av valdistrikten. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Skrivelse från Länsstyrelsen, 2021-05-04 
Protokollsbeslut allmänna utskottet 2021-08-23 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-09-06 

      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 82 Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare i 
kommunfullmäktige KD 
Dnr KS 2021/394 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Linus Bäckströms avsägelse samt 
 
att begära omräkning för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige hos 
Länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Linus Bäckström (KD) har lämnat in en begäran om avsägelse från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige i Aneby kommun. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse politiskt uppdrag - Linus Bäckström KD 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 83 Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare i 
kommunfullmäktige Liberalerna 
Dnr KS 2021/395 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Ulf Svenssons avsägelse samt 
 
att begära omräkning för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige hos 
Länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Ulf Svensson (L) har lämnat in en begäran om avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige i Aneby kommun. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse politiskt uppdrag - Ulf Svensson Liberalerna 

      

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 84 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ärendena för anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Beslut Ks 2021-06-01 Samverkansavtal mellan Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö 
Vetlanda och Tranås 

Beslut Kf 2021-06-15 Samverkansavtal mellan Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö 
Vetlanda och Tranås kommuner 

Beslut KF 2021-06-16 Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby Eksjö Nässjö 
Sävsjö Vetlanda och Tranås 

Protokoll KS 2021-08-16 

Protokoll KS 2021-09-06 
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