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 Charlotte Johansson, kommundirektör 
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 Justerande   ……………………………………………. 
 Niklas Lindberg & Caroline von Wachenfelt 
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KF § 111 Upprop 
 

Beslut  
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet.  
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KF § 112 Val av justerare 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Niklas Lindberg (S) och Caroline von Wachenfelt (M) som justerare. 
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KF § 113 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 
 

Ärendebeskrivning  
Det har inte inkommit några medborgarförslag, motioner, frågor eller 
interpellationer. 
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KF § 114 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa föredragningslistan med förändringen att ta bort punkt 5 ”Årets 
miljöpris 2021”. 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-12-13
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KF § 115 Föreskrifter om avfallshantering för 
Aneby kommun 
Dnr KS 2021/353 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta föreslagna avfallsföreskrifter. 

Ärendebeskrivning  
Aneby Miljö & Vatten AB har kommunens uppdrag att ansvara för 
avfallsverksamheten i Aneby kommun. Fram till sista februari 2023 löses 
insamlingen av mat- och restavfall genom en upphandlad entreprenör. Från första 
mars 2023 planeras insamlingen ske inom en samverkansorganisation med Eksjö 
Energi AB och Nässjö Affärsverk AB, som kommer sköta insamlingen i egen regi 
i alla tre kommunerna. I en samverkan fördelas olika ansvarsområden för att få ett 
utbyte mellan alla parter. Aneby Miljö & Vatten AB ska främst bidra med 
kommunikation. Samarbetet ses som en möjlighet att kunna effektivisera 
insamlingen av mat- och restavfall i de tre kommunerna samt på ett mer effektivt 
sätt kunna arbeta för bättre sortering och mer förebyggande av avfall. Varje bolag 
kommer dock fortsatt sköta egna återvinningscentraler och sin egen kundtjänst.  

Ett första steg i samverkan har varit att ta fram likvärdiga avfallsföreskrifter i 
kommunerna. Arbetet med att ta fram nya föreskrifter har pågått under våren 
2021 och förslag på nya gemensamma föreskrifter för avfallshantering har tagits 
fram och varit utställda under september månad. I arbetet har representanter från 
respektive avfallsorganisation deltagit tillsammans med representanter från 
kommunernas tillsynsorganisationer. För att få in en bredare erfarenhet har även 
en konsultfirma, Miljö & Avfalls byrån AB, deltagit i arbetet.  

De viktigaste förändringarna i de nya föreskrifterna jämfört med dem sorn antogs 
av kommunfullmäktige den 17 december 2012 är att nuvarande kärl för mat- och 
restavfall byts ut mot tvåfackskärl där matavfall och restavfall läggs i olika fack. 
Matavfallspåsen som nu är gjord av återvunnen plast kommer bytas ut mot en 
papperspåse och speciell matavfallskorg till påsen kommer delas ut till invånarna. 
Föreskrifter, nya kärl och system för matavfallsinsamling har visats upp på 
återvinningscentralen Kretsloppsgården under september månad, för att ge 
invånarna möjlighet att se systemet och lämna synpunkter. Föreskrifterna har även 
ställts ut på Aneby kommun och Aneby Miljö & Vattens hemsida.  

Synpunkter på utställda föreskrifter har lämnats skriftligt till Aneby Miljö & 
Vatten AB som därefter har sammanställt dessa i en Samrådsredogörelse. Totalt 
har 12 synpunkter inkommit varav 4 av dessa kom från privatpersoner. 
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Sammanfattningsvis har det från privatpersoner varit synpunkter på införandet av 
papperspåsar och nytt kärl, medan synpunkter från övriga aktörer mestadels har 
gällt formuleringar i texten eller konstaterat att inga särskilda synpunkter 
föreligger.  

Skälen till papperspåsen för matavfall är flera. Matavfallet går till rötning där det 
endast finns ett fåtal rötningsanläggningar som har möjlighet att ta emot matavfall 
i plastpåse.  

Alternativet med nedbrytnings bara "plastpåsar" (exempelvis majspåsar) är också 
begränsat vid omhändertagandet på rötningsanläggningarna till skillnad från 
papperspåsen som fungerar fullt ut i alla anläggningar. Det finns även många 
miljömässiga fördelar med papperspåsen såsom ökad avdunstning som i sin tur 
minskar vikten och därmed energibehovet vid transporter, avfallet slipper åka 
omvägen till en sorteringsanläggning innan behandling och tappade papperspåsar 
bryts ner i naturen till skillnad mot plastpåsar. Dessutom måste alla påsar för 
matavfall utvärderas för kontakt med livsmedel för att biogödseln ska kunna 
certifieras från och med 2023 och då godkänns inte påsar av återvunnen plast som 
används nu, utan tillverkaren skulle behöva använda enbart jungfrulig råvara till 
påsarna, som sedan går direkt till förbränning efter att ha separerats från 
matavfallet. Samverkansgruppens uppfattning är att vi som ansvariga för 
avfallsverksamheten måste gå före i hållbar resursanvändning och minskade 
utsläpp av växthusgaser, vilket gör att införandet av papperspåse för matavfall 
kvarstår.  

Det som har ändrats i förslaget till föreskrifter efter samrådet är små justeringar av 
språk och form samt ett tillägg om att Aneby Miljö & Vatten AB får rätt att ta 
emot anmälan om uppehåll i sophämtning om perioden är kortare än ett år, enligt 
47 §. Nya föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun måste tas fram och 
antas inför den förändring inom avfallshanteringen som väntas och målsättningen 
är därför att de nya föreskrifterna om avfallshanteringen ska vinna laga kraft och 
gälla från 2022-01-01. 

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Protokollsbeslut Aneby Miljö & Vatten AB, 2021-11-05 
Samrådsredogörelse 
Föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun 
      

Beslutet skickas till 
Amaq Aneby Miljö & Vatten 
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KF § 116 Avfallstaxa 2022 
Dnr KS 2021/451 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta föreslagen avfallstaxa. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram. Taxan ska gälla från 2022-01-01 och tills 
vidare. Nedan beskrivs de ändringar son1 gjorts jämfört med 2021 års taxa.  
 
Allmänna bestämmelser  
23 § har tillkommit i och med att producentansvaret för returpapper avskaffas den 
1 januari 2022 och ansvaret då går över till kommunerna.  

Sophämtningsavgifter  
Avgifterna för sophämtning föreslås höjas med 9%. För en villa med ett 140 liters 
kärl och hämtning varannan vecka innebär det en höjning med 17 kr/månad (från 
2264 till 2468 kr/år). Enligt statistik från branschorganisationen Avfall Sverige låg 
genomsnittet i Jönköpings län för den vanligaste sophämtningsavgiften för en villa 
år 2020 på 2436 kr/år.  

Kostnaden för utsläppsrätter, för CO2, har ökat vilket visar sig genom ökade 
kostnader för omhändertagande av restavfall. Coronapandemin har även fortsatt 
medföra ökade mängder avfall på återvinningscentralen vilket i sin tur medför 
fortsatt höga kostnader. Det index som styr Amaq:s kostnader för sophämtning 
förväntas öka kraftigt till 2022 bland annat beroende på ökade dieselpriser.  

Tack vare föreslagen avgiftshöjning kommer avfallsverksamhetens budget för 
2022 hamna på ett nollresultat. Förväntningen framöver när nuvarande 
entreprenörsavtal upphör den 1 mars 2023 är att kostnaden kommer att stiga. Det 
finns dock ett överskott inom avfallsverksamheten från tidigare år som kommer 
att täcka del av ett förväntat underskott under 2023 och något år framöver.  

Förslaget är att även höja latrinhämtning med 9%. Latrinhämtning är ett 
arbetsmiljöproblem vilket till viss del förklarar höjningen. Önskemålet är att 
fastighetsägarna själva tar hand om sin latrintömning på ett miljöriktigt vis.  

Slamtömningsavgifter  
Avgiften för tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, 
fettavskiljare och fosforfilter samt timkörning har höjts med 3,2% i förslaget. 
Detta innebär en kostnadsökning på 39 kr för en deltömning av en 
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avloppsanläggning med storleken 0-3 kbm (från 1214 till 1253 kr). En höjning av 
avgiften enligt förslaget innebär att slamverksamheten får full kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Protokollsbeslut Aneby Miljö & Vatten AB, 2021-11-05 
Avfallstaxa 
      

Beslutet skickas till 
Amaq Aneby Miljö & Vatten AB 
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KF § 117 VA-taxa 2022 
Dnr KS 2021/452 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta föreslagen VA-taxa. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till VA-taxa för 2022 har tagits fram. Brukningstaxan föreslås bli 
oförändrad jämfört med år 2021. Aven anläggningsavgiften föreslås lämnas 
oförändrad.  

Stora investeringar pågår i verksamheten. Överföringsledning mellan Vireda och 
verksamhetsområdet Hultrum samt nytt renings- och vattenverk i området är den 
största investeringen. Härnäst planeras investeringar i renings- och vattenverk 
inklusive ny vattentäkt i Hullaryd samt nytt vattenverk och vattentäkt i Askeryd. 
Aven investeringar avseende olika delar av ledningsnätet står för dörren. 
Kapitalkostnaderna för dessa investeringar ska bekostas av bruknings taxan.  

För år 2021 budgeterades ett negativt resultat på 356 tkr men prognosen för 
verksamheten visar på ett positivt resultat med 544 tkr. Aven de närmast tidigare 
åren har gett ett positivt resultat varför taxan kan lämnas oförändrad till 2022 trots 
de stora investeringar som nämnts ovan. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Protokollsbeslut Aneby Miljö & Vatten, 2021-11-05 
VA-taxa 
      

Beslutet skickas till 
Amaq Aneby Miljö & Vatten AB 
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KF § 118 Medborgarförslag: Angående om att 
göra Furulidsgatan och Skogsgatan i Aneby till 
cykelgator 
Dnr KS 2021/422 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat förslag till svar avseende medborgarförslag om att 
göra Furulidsgatan och Skogsgatan i Aneby till cykelgator, enligt bilaga samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att göra Furulidsgatan och Skogsgatan i Aneby till 
cykelgator inkom till kommunen den 13 oktober 2021. Den 25 oktober 2021 
skickade kommunfullmäktige medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  

I medborgarförslaget skrivs; ” Nu när kommunen äntligen tänker på barnens 
bästa vid Furulidsområdet är det även dags att göra Furulidsgatan och Skogsgatan 
till cykelgata från Bredstadsvägen fram till Kyrkogatan. Fordon får då högst köra 
30 km. Dessutom är det befogat med några bulor på dessa gator för att få mindre 
buskörning.”  

I förslaget till svar konstateras bland annat att kommunen har genomfört ett antal 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Furulidsområdet de senaste åren. Det tydliggörs 
också att cykelgata framförallt är tänkt för gator där utrymme för cykelfält eller 
cykelbana saknas. På hela sträckan som föreslås för cykelgata i medborgarförslaget 
finns eller kommer framöver att finnas avskild gång- och cykelväg. Behovet av att 
göra om Furulidsgatan och Skogsgatan till cykelgator är därigenom begränsat.  

Avslutningsvis konstateras att medborgarförslaget är ett positivt inspel med tankar 
kring cykelgata och andra hastighetsdämpande åtgärder och att dessa kommer att 
finnas med i det fortsatta arbetet för att höja trafiksäkerheten såväl i 
Furulidsområdet som i andra delar av kommunen framöver.  

Med hänvisning till detta föreslås att medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2021-10-13 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-12-06 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-11-01 
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Tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam 
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Dnr KS 2021-422 

 
   Göran Karlsson 
   Furulidsgatan 15 
   578 31  ANEBY 
 
 
 

Svar på medborgarförslag om att göra Furulidsgatan och 

Skogsgatan i Aneby till cykelgator 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

att göra Furulidsgatan och Skogsgatan i Aneby till cykelgator. I ditt 

medborgarförslag skriver du ”Nu när kommunen äntligen tänker på 

barnens bästa vid Furulidsområdet är det även dags att göra 

Furulidsgatan och Skogsgatan till cykelgata från Bredstadsvägen fram till 

Kyrkogatan. Fordon får då högst köra 30 km. Dessutom är det befogat 

med några bulor på dessa gator för att få mindre buskörning.” 

 

Aneby kommun har under de senaste åren genomfört ett antal olika 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och runt Furulidsområdet. Bland annat 

har en ny gång- och cykelväg anlagts på Skogsgatan, från Tomtebogatan i 

norr fram till Tallbackaskolan, och en gång-, cykel- och mopedpassage i 

form av ett farthinder har också anlagts i höjd med Skolgatan för passage 

över Skogsgatan. Under 2021 har trafikmätningar genomförts på just 

Skogsgatan framför Furulidskolan som visar mycket goda resultat och i 

stort enbart hastigheter under den maximalt tillåtna. Aneby kommun har 

nyligen, i enlighet med kommunens gällande gång- och cykelplan, ansökt 

om och fått beviljad statlig medfinansiering för utbyggnad av en gång- 

och cykelväg på Furulidsgatan från Bredestadsvägen i söder fram till 

korsningen med Skogsgatan. Anläggandet ska ske under 2022 och 

innebär också sannolikt att delar av Furulidsgatan smalnas av vilket 

förhoppningsvis höjer lagefterlevnaden av den enkelriktning av del av 

gatan som genomfördes för några år sedan. Att enkelrikta del av gatan 

var en trafiksäkerhetshöjande åtgärd som nu kompletteras och förbättras 

med fysiska åtgärder. Aneby kommun har under hösten genomfört 

mätningar som visar att det varje dygn färdas ett tiotal fordon i fel 

körriktning på Furulidsgatan.   

 

Regeringen har gjort det möjligt för kommuner att reglera gator som 

cykelgata från och med den 1 december 2020. Detta för att främja 

cykling och på sikt få fler att börja cykla. I dag finns det ofta inte 

utrymme för att bygga cykelbanor eller cykelfält i städernas centrala 

delar. I stället hänvisas cyklister till att cykla i blandtrafik. På mindre 

lokalgator kan det bli trångt.  
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Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många 

cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt 

på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik. De viktigast 

reglerna på en cykelgata; 

 

- Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i 

timmen. 

- Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke. 

- Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt 

anordnade parkeringsplatser. 

- En förare som kör in på en väg som är cykelgata har 

väjningsplikt mot fordon på cykelgatan. 

- En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till 

cykeltrafiken. 

- En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär 

den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en 

cykelgata. 

 

Det finns alltså redan idag en gång- och cykelväg på Skogsgatan 

samtidigt som en ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på 

Furulidsgatan. På hela sträckan som nämns i medborgarförslaget 

kommer cykelbana att finnas utmed gatan. Behovet av att göra om 

Furulidsgatan och Skogsgatan till cykelgator är därigenom begränsat, då 

cykelgata alltså främst är tänkta på gator där utrymme för cykelfält eller 

cykelbanor saknas.  

 

Medborgarförslaget är ett positivt inspel med tankar kring cykelgata och 

andra hastighetsdämpande åtgärder och dessa kommer att finnas med i 

det fortsatta arbetet för att höja trafiksäkerheten såväl i Furulidsområdet 

som i andra delar av kommunen framöver. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 119 Förslag på reviderade taxor och avgifter 
inom sociala avdelningen 
Dnr KS 2021/473 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta nya taxor och avgifter inom Sociala Avdelningen,  
 
att de förändrade taxorna och avgifterna gäller från och med 2022-01-01 samt 
 
att de förändrade taxorna och avgifterna ska utvärderas i september 2022. 
 
Ärendebeskrivning  
Idag betalar den enskilde avgift för hemtjänstinsatser baserat på fem olika 
insatsnivåer. Den föreslagna revideringen av taxor och avgifter innebär att 
avgift/timtaxa tas ut för utförda hemtjänstinsatser kopplat till en högsta avgift. 
Detta innebär att den enskilde debiteras per timme utifrån den tid som utförts 
samt utifrån den enskildes avgiftsutrymme.  

Debitering av taxor och avgifter inom sociala avdelningen i Aneby kommun 
baseras på regeringens proposition 2000/01:149, vilken antogs 200111-14.  I 
korthet betyder det att Sveriges kommuner äger rätt att ta ut avgifter för 
behovsprövade och beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 
sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Avgifterna får dock inte 
överstiga kommunens självkostnadspris.  

I lagen regleras vad kommunen får ta ut i högsta avgift (tidigare kallad för 
maxtaxa).  

Enligt nuvarande beslut och regler avseende taxor och avgifter, för 
biståndsbedömda insatser, debiteras den enskilde en avgift utifrån den beviljade 
tiden för aktuellt bistånd. Avgiften är reglerad i så kallade insatsnivåer som 
definierats av hur stort biståndsbehovet är för den enskilde.  

Aktuellt förslag innebär att avgifter tas ut med timtaxa kopplat till en högsta 
avgift. Detta innebär att den enskilde betalar per timme utifrån den tid som utförs 
samt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Det är den tid som personalen 
registrerar vid besök hos den enskilde som återrapporteras direkt i systemet och 
därefter utgör underlag för den enskildes avgiftsprocess.  
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Sociala Avdelningens förslag på reviderade taxor och avgifter 

 basera avgiften för hemtjänstinsatser enligt den tid som utförs hos den 
enskilde 

 oförändrad timtaxa om 400 kr/tim, utvärderas september 2022 inför 
eventuell revidering av taxor och avgifter 2023 

 avbrott gällande omvårdnad och matabonnemang för boende i särskilt 
boende för äldre beräknas enligt följande;  

o vid inläggning på sjukhus om minst sju dagar 
o vid planerad frånvaro om minst sju dagar, om man som enskild 

eller närstående meddelat avbrottet minst tre dagar i förväg 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-12-06 
Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Aneby 
kommun 
      

Beslutet skickas till 
Socialchef Mikael Fornander 
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KF § 120 Förslag på revidering om ersättningen 
gällande valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten Aneby kommun 
Dnr KS 2021/475 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ersättningsnivån för resurs- och valfrihetssystemet LOV ska vara likvärdig 
detta oavsett var i kommunen insatsen utförs, 

att ersättningsnivån internt till 464 kr för 2021 och att årlig uppräkning sker enligt OPI 
index, 
 
att ersättningsnivån för externa utförare till 503 kr för 2021 och att årlig 
uppräkning sker enligt OPI index samt 

att en revidering av Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i 
Aneby kommun 2013-03-08 verkställs utifrån reviderad ersättningsnivå. 

Ärendebeskrivning  
Förslag om revidering av ersättningen gällande valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten i Aneby kommun. Förslaget innebär att hemtjänstverksamheten eller 
annan extern utförare har samma ersättning, detta oavsett var den enskilde bor i 
kommunen. 

I Aneby kommun finns sedan 2013 möjlighet till valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänstens verksamhet. Hanteringen finns beskriven i Förfrågningsunderlag 
Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Aneby kommun. Gällande den 
ersättningsnivå som utföraren erhåller för att kunna utföra uppdraget beskrivs i 
punkt 7.6 att ersättning är differentierad utifrån befolkningstäthet, vilket innebär 
att en högre timersättning ges i områden utanför centralorten som kompensation 
för längre förflyttningstider. Under åren har förändringar skett i verksamheten för 
att kunna möjliggöra ökad kontinuitet och flexibilitet både för brukare och 
personal. I praktiken innebär det att indelningen av Aneby kommuns areal har 
fördelats i två områden istället för tre, där landsbygd numera ingår i båda 
områdena. Ytterligare faktorer som påverkar är att behoven skiftar och att fordon 
behövs både för att kunna tillgodose besök både på landsbygd och i samhället av 
en och samma personal under ett och samma arbetspass.  
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Ersättningsnivåerna har påverkats av organisatoriska förändringar, har justerats 
enligt OPI index och är prissatta vid två tillfällen, dels i ovanstående 
förfrågningsunderlag, dels i revidering från 2016. 

Ersättning 
externa 
utförare 

2013 2016 2016 - 
internt 

2021 – 
externt 

2021 - 
internt 

Centrum 361 kr - - - - 
Söder 361 kr 426 kr 391 kr 481 kr 443 kr 
Norr 451 kr 463 kr 430 kr 524 kr 485 kr 

 
För 2020 har ersättningen fördelat med 52% till område norr och 48% till område 
söder. För 2021 till och med oktober är fördelningen 48% till område norr och 
52% till område söder. Det är således en relativt jämn fördelning mellan de 
geografiska områdena. Utifrån detta är ett medelvärde av de båda 
ersättningsnivåerna att föredra både för utförare såväl internt som externt.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-12-06 
      

Beslutet skickas till 
Socialchef Mikael Fornander 
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KF § 121 Ej verkställda beslut IVO kvartal 3 2021 
Dnr KS 2021/476 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna samt anmäla beslutet till 
kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning  
Till sociala utskottet rapporteras in ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. För kvartal 3 år 2021 fanns inga ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Fanns inga ej verkställda beslut att anmäla. 
      

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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KF § 122 Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot i 
kommunstyrelsen och allmänna utskottet 
Dnr KS 2021/502 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Niklas Lindbergs avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och 
allmänna utskottet. 

Ärendebeskrivning  
Niklas Lindbergs har inkommit med en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen och allmänna utskottet.  

Socialdemokraterna presenterar inte något förslag på ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse ledamot i kommunstyrelsen och allmänna utskottet, Niklas Lindberg – 
Socialdemokraterna 
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KF § 123 Avsägelse politiskt uppdrag - vice 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2021/506 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Annki Starks avsägelse som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning  
Annki Strak har inkommit med en avsägelse av sitt uppdrag som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Annki Stark – 
Socialdemokraterna 
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KF § 124 Val av ledamot i kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/502 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Annki Stark (S) som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Annki Stark (S) föreslås som ledamot i kommunstyrelsen. 
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KF § 125 Val av vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2021/506 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Niklas Lindberg (S) till ledamot och vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning  
Niklas Lindberg (S) föreslås som ledamot och vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.  
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KF § 126 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-12-06 

Budget del 2 2022 
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