
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-31

Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
Plats och tid Furulidskolans restaurang kl. 18:00-21:10 
  
Beslutande 

Ledamöter Birgitta Svensson (S), ordförande  
Gerald Apsey (SD), vice ordförande 
Beata Allen (C) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Gudrun Andersson (C) 
Lars-Erik Fälth (C) 
Jan Andersson (C) 
Arijana Jazic (S) 
Niklas Lindberg (S) 
Tommy Gustafsson (S) 
Annki Stark (S) 
Fredrik Bodin (S) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
Jörgen Swärd (KD) 
Caroline Wittrin (KD) 
Pia Eliasson (V) 
Caroline von Wachenfelt (M) 
Christian Berntö (M) 
Yvonne Bäckelid (M) 
Anita Walfridsson (M) 
Kristin Apsey (SD) 
Anders Wennblad (SD) 
Gabriel Soldan (SD) 
Anna Ekström (L) 
Johanna Bladelius (L) 

 
Tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande ledamöter 

Inga-Lill Lind (C), ersätter Paul Brinkmann (C) 
Ulrika Hofstedt (C), ersätter Jan-Olof Persson (C) 
Per-Magnus Svensson (S), ersätter Lena Valencia (S) 
Mikael Jansson (M), ersätter Joakim Ember (M) 
Ulrik Isleborn (M), ersätter Jonathan Jansson (M) 
Peter Lindsgård (SD), ersätter Kent Ohlsson (SD) 
 
 
Torbjörn Adolfsson (S) 
Mats Hansson (M) 
Peter Sörensson (SD) 

 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 

 Mikael Fornander, kommundirektör 
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef 
Jens Larsson, VD Stiftelsen Aneby Bostäder §114 
Björn Stendal, vd Aneby Miljö & Vatten AB §114 

 
      
Utses att justera Annki Stark och Christian Berntö 
Justeringens plats  Teams 2022-11-02 kl. 15:00   Paragrafer 110-125 
och tid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-10-31 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Birgitta Svensson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Annki Stark och Christian Berntö 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-10-31 
 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-31 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-11-02 Datum då anslag  2022-11-24 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-10-31 

 
 

§ 110 Upprop   

§ 111 Val av justerare   

§ 112 Inkomna medborgarförslag, motioner 
och interpellationer 

  

§ 113 Godkännande av föredragningslistan   

§ 114 Delårsrapport 2022 Aneby kommun 2022/6  

§ 115 Taxa för elbilsladdning 2022/296  

§ 116 Höglandsförbundets budget 2023, 
verksamhetsplan 2024-2025 

2022/177  

§ 117 Höglandsförbundet revision budget 
2023 

2022/177  

§ 118 Revidering av Höglandsförbundets 
förbundsordning 

2022/177  

§ 119 Revidering samverkansavtal för 
Höglandets överförmyndarnämnd och 
reglemente för 
överförmyndarverksamheten 

2022/177  

§ 120 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 

2022/160  

§ 121 Svar på medborgarförslag: 
Trappräcke vid trappan som leder till 
uttagsautomaten 

2022/248  

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

2022/114  

§ 123 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 3 2022/38  

§ 124 Val av kommunfullmäktiges 
valberedning – avsägelse och 
fyllnadsval 

2022/318  

§ 125 Anmälningsärenden   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 110 Upprop 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

Ordförande Birgitta Svensson öppnar mötet. 

 
      

5



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 111 Val av justerare 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Annki Stark (S) och Christian Berntö (M) som justerare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 112 Inkomna medborgarförslag, motioner 
och interpellationer 
 

Beslut  
Ärendet utgår då inga medborgarförslag, motioner eller interpellationer har 
inkommit till sammanträdet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 113 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna föredragningslistan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KF § 114 Delårsrapport 2022 Aneby kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna delårsrapporten per augusti 2022, samt 
 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med åtgärder för nå en budget i 
balans på verksamhetsnivå. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunkoncernen redovisar för perioden ett resultat om 37,6 miljoner kronor. 
Aneby kommuns resultat för perioden till och med augusti visar på 38,0 miljoner 
kronor, budgeten för perioden är 9,9 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 28,1 miljoner kronor. Utfallet inkluderar förändring av 
semester- och ferielöneskuld som påverkar resultatet positivt med 7,7 miljoner 
kronor vid delåret. 
 

Prognosen visar på ett helårsresultat om 32,8 miljoner kronor. Jämfört med 
budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse om 18,3 
miljoner kronor. Prognosen visar på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare 
prognoser.  
 

Verksamheterna prognostiserar ett överskridande mot budget om 5,5 miljoner 
kronor. De negativa prognoserna återfinns inom sociala avdelningen, -8,6 miljoner 
kronor och barn- och utbildningsavdelningen om -4,9 miljoner kronor. 
Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen visar på överskott mot budget. Underskottet från 
verksamheterna motverkas delvis av ett prognostiserat överskott på 
finansförvaltningen. Finansförvaltningen bedöms enligt prognosen ge ett 
överskott om 23,8 miljoner kronor jämfört med budget, varav skatteintäkter står 
för 8,9 miljoner kronor och generella bidrag 12,1 miljoner kronor. 
 

Det positiva resultatet innebär att ekonomin stärks under 2022 och ger bättre 
förutsättningar inför kommande år. Inflationens effekter kommer slå hårt mot 
kommunens ekonomi under nästkommande år, vilket kommer visa sig i högre 
kostnader för pensioner, räntor och prisnivåer. Utifrån dessa kända 
förutsättningar är det därmed viktigt att arbetet med åtgärder fortsätter under året 
och anpassas i takt med de avvikelser som uppstår i verksamheten. 
 

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 8,0 miljoner kronor av budgeterade 46,5 
miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 24,5 miljoner kronor. För 2022 är 
det 10 styrtal som följs upp. Samtliga styrtal har följts upp i delårsrapporten. 
Måluppfyllnaden för perioden är god, som visar att 8 av 10 mål uppnås per 
augusti. Den samlade bedömningen är att de finansiella målen såväl som de 
verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning kommer att nås 2022. 
 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten, VD för Aneby Miljö & Vatten AB Björn 
Stendal, VD för Stiftelsen Aneby bostäder Jens Larsson samt verksamhetsledare 
för Stiftelsen Åsens by Anneli Persson föredrar ärendet 

Yrkanden  
Caroline von Wachenfelt (M), Beata Allen (C), Fredrik Bodin (S), Arijana Jazic (S), 
Irene Oskarsson (KD) och Anita Walfridsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-09-28 
Delårsrapport 2022 Aneby kommun 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Diariet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KF § 115 Taxa för elbilsladdning 
Dnr KS 2022/296 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 

att taxan för Aneby kommuns publika laddning sätts till 2,50 kr/kWh + aktuellt 
elpris inkl. nätavgifter och övriga avgifter, moms tillkommer, 
 

att del i taxan med aktuellt elpris kan justeras av teknisk chef, teknisk 
administratör eller av samhällsbyggnadschef. Justering kan ske upp till en gång per 
månad utifrån rådande elpriser. Delegationen ska införas i kommunstyrelsens 
delegationsordning, samt 
 

att taxan gäller så snart laddstolparna är i drift. 
 

Ärendebeskrivning  
Med nya offentliga laddstolpar krävs en taxa för att kommunen ska kunna ta 
betalt vid laddning av elfordon. Det är fortsatt angeläget med tillgång till offentlig 
laddinfrastruktur Avsikten med taxan är att kommunens kostnader för drift och 
underhåll ska bekostas vid användning av stolparna. 
 

Aneby kommun har sedan 2017 fyra stycken offentliga laddstolpar för laddning av 
elbilar. Vid varje stolpe kan två bilar laddas samtidigt, alltså finns totalt åtta 
laddplatser. Stolparna finns vid Träningsverket på Furulid, utanför kommunhuset 
och gula villan, på Fredstorget samt på parkeringsplatsen vid resecentrum, väster 
om järnvägen. De befintliga laddstolparna finansierades med bidrag genom det så 
kallade ”Klimatklivet”. Stolparna är förberedda för att kunna förses med 
betalfunktion. Det har dock visat sig att det kostar mer att förse dem med 
betalfunktion än att byta ut stolparna mot nya med möjlighet att ta betalt. Tidigare 
har det varit oklart huruvida kommuner kan ta betalt och sälja el för laddning av 
fordon, men ny tolkning av lagstiftningen gör gällande att det är möjligt för 
kommunerna att sälja el på det här sättet. 
 

Det är inte rimligt att kommunen fortsätter bjuda på gratis el och laddning av 
fordon. Av denna anledning byts nuvarande stolpar ut mot nya med betalfunktion 
under hösten 2022. Avsikten är att använda de befintliga stolparna för 
kommunens egna fordon, det kan exempelvis ske genom att de sätts upp på 
kretsloppsgården vid tekniska enhetens garagebyggnad. Även hemtjänst, lokalvård 
eller andra verksamheter kan komma att nyttja stolparna framöver. Genom att 
stolparna förses med lås där de placeras kan de sedan bara användas av de som 
ges tillgång. De nya stolparna är, precis som de befintliga, så kallade semiladdare 
med trefasladdning, 22 kW. Med två bilar som laddar samtidigt vid stolpen blir 
effekten hälften, 11 kW. 
 

Kommunen kommer att använda EpSpot som är inbyggd i laddstolpen, en 
molnbaserad tjänst som gör det enkelt att styra, mäta och ta betalt för elen. 
Kommunens kostnad för tjänsten är 48 kronor per månad och uttag. Den som 
laddar kan betala med bankkort alternativt via appen EpSpot. Användningen av 
laddstolparna och taxan som sådan får utvärderas under 2023. Taxan kan 
eventuellt justeras efter utvärdering. 
 

Laddstolparna finns upptagna som en prioriterad åtgärd under 2022 i 
investeringsbudgeten. Investeringen uppgår till 200 tkr. 

 

Yrkanden 
Beata Allen (C) och Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-09-13 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KF § 116 Höglandsförbundets budget 2023, 
verksamhetsplan 2024-2025 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Höglandsförbundets Budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 235 
tkr för 2023, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. 
Resultatet för 2024 budgeterats med 1 % och för 2025 med 1 %.   

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 15 
283 tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas till byte av 
ekonomisystem. För genomsnittet för tre år (2021, 2022 och 2023) beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till 123 % och därmed uppnå det angivna målet 
100 % för en treårsperiod. 

Förbundets omsättning ökar med 4 % i budget 2023 mot föregående år. Ökning 
består bland annat av utökningen av familjerätten för Tranås kommun. Till budget 
2023 följer två äskande gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet. Kring 
dessa kan ni läsa mer i de till tjänsteskrivelsen bilagda beskrivningarna.  

För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål grupperade i 
de tre målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella 
mål. Till dessa finns åtta indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som 
förväntas uppnås.  

Efter direktionens beslut 2022-05-13, § 55 har Höglandsförbundets budget 2023 
varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter framförts. Eksjö 
kommun skickar med att besparingar motsvarande äskningarna ska presenteras 
tillsammans med konsekvensbeskrivningarna för besparingarna.  

Arbetsutskottet gav 2022-06-17 förbundsdirektören i uppdrag att ta fram åtgärder 
för hantering av äskanden inom förbundet, med konsekvensbeskrivningar, för 
vidare dialog med kommunerna och i arbetsutskottet 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Höglandsförbundets tjänsteskrivelse, 2022-06-09 
Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 117 Höglandsförbundet revision budget 2023 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna att anslaget för revision av Höglandsförbundet utökas med totalt 50 
tkr, med fördelning på de fem medlemskommunerna för 2023.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda 
budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till 
Höglandsförbundet 2022-03-31, med förslag till beslut i medlemskommunerna. 
Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 370 tkr. 
Äskandet innebär behov av utökning av anslagsfinansieringen från 
medlemskommunerna. 

Efter direktionens beslut 2022-05-20 §56 har Höglandsförbundets revisorers 
budget 2023 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats 
till kommunerna för politisk behandling. 

Anslaget för revision av Höglandsförbundet utökas med totalt 50 tkr, med 
fördelning på de fem medlemskommunerna för 2023. Totalt uppgår budgeten för 
Höglandsförbundets revision till 208 tkr. 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-06-17 
Tjänsteskrivelse Eksjö kommuns presidium, Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer, 2022-03-31 
Beräkningsunderlag, Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer  
Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundets revision
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 118 Revidering av Höglandsförbundets 
förbundsordning 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Höglandsförbundet reviderade förbundsordning, daterad  
2022-06-10. 

Ärendebeskrivning  
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet både 
utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns ett behov att 
revidera förbundsordningen under 2022 då det fattats beslut om att inkludera 
verksamheten systemförvaltning Combine samt en visselblåsarfunktion för 
medlemskommunerna och Höglandsförbundet.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse revidering av förbundsordningen, 2022-06-10 
Förbundsordning Höglandsförbundet 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 119 Revidering samverkansavtal för 
Höglandets överförmyndarnämnd och reglemente 
för överförmyndarverksamheten 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna det reviderade samverkansavtalet och reglementet för Höglandets 
överförmyndarverksamhet. 

Ärendebeskrivning  
Höglandets överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 med 
Vetlanda kommun som värdkommun. Efter att verksamheten har varit i drift i tre 
år finns det delar i nuvarande samverkansavtal och reglemente som har behov av 
revidering. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet, med start 2022-11-01 
Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet  
Tjänsteskrivelse samverkansavtal och reglemente från 
överförmyndarverksamheten daterad 2022-06-09 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Höglandets överförmyndarnämnd
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 120 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 
Dnr KS 2022/160 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Ärendebeskrivning  
Till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober redovisas obesvarade 
motioner och medborgarförslag. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
kommunen svara inom ett år. Det finns inga obesvarade motioner och ett 
obesvarat medborgarförslag att redovisa: 

Motioner 

Inga obesvarade motioner att redovisa. 

Medborgarförslag 

KS 2022/276 Angående utplacering av vägskyltar till de mindre orterna i 
kommunen, inkom 2022-08-20 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-03 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Diariet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 121 Svar på medborgarförslag: Trappräcke 
vid trappan som leder till uttagsautomaten 
Dnr KS 2022/248 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på medborgarförslag gällande 
trappräcke vid uttagsautomat, samt 

att medborgarförslaget med detta bifalls. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslaget som lämnats in via kommunhusets reception skrivs följande; 

”Vivianne Saelan önskar meddela att ett räcke bör finnas vid trappan som leder 
ner till uttagsautomaten. Hon tycker inte att man ska behöva gå runt planteringen 
för att ta sig till automaten. Det vore bra om räcket kom upp före höst/vinter då 
det är halt och jobbigare att gå för de äldre.” 

Trappan som leder ner till uttagsautomaten ligger på Aneby Bostäders tomtmark. 
Aneby kommun har i dialog med Aneby Bostäder kommit fram till en lösning 
som ligger i linje med förslagställarens initiativ. Aneby Bostäder har initierat 
kontakt med entreprenadfirma och kommer tillse att ett räcke installeras. Aneby 
kommun och Aneby Bostäder håller med om att det under vintertid kan finns risk 
för halka i trappan. Nuvarande utformningen av markanläggning i och kring 
uttagsautomaten innebär att personer kan välja att gå runt planteringen, i och med 
att ett räcke monteras kommer det även vara möjligt att ta trappen med ett tryggt 
räcke att hålla sig i.  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara bifallet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-05-12 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-09-12 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren
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Dnr KS 2022-248

   
Vivianne Salean 
  

Svar på medborgarförslag om trappräcke vid uttagsautomat  
 
Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige i Aneby kommun har mottagit ditt 
medborgarförslag om trappräcke vid uttagsautomat. 
 
I medborgarförslaget som lämnats in via receptionen skrivs följande; 
 
”Vivianne Saelan önskar meddela att ett räcke bör finnas vid trappan 
som leder ner till uttagsautomaten. Hon tycker inte att man ska behöva 
gå runt planteringen för att ta sig till automaten. Det vore bra om räcket 
kom upp före höst/vinter då det är halt och jobbigare att gå för de 
äldre.” 
 
Du lyfter en viktig fråga som har stor betydelse för många människor, i 
synnerhet för äldre, funktionsnedsatta eller de som av annan anledning 
känner sig ostabila eller otrygga med att gå i trappor. Invånare som rör 
sig i samhället, likt du själv, är de bästa iakttagarna för att upptäcka 
lösningar för att minska fysiska hinder i utemiljön men som också stärker 
känslan av trygghet. 
 
Trappan som leder ner till uttagsautomaten ligger på Aneby Bostäders 
tomtmark, därför har Aneby kommun fört dialog med dem för att kunna 
hitta en lösning som ligger i linje med ditt förslag. Aneby Bostäder har 
initierat kontakt med entreprenadfirma och kommer se till att ett räcke 
installeras. Aneby kommun och Aneby Bostäder håller helt med om att 
det under vintertid kan finns risk för halka i trappan. Den nuvarande 
utformningen av markanläggning i och kring uttagsautomaten innebär att 
personer kan välja att gå runt planteringen, precis som du också skriver, 
för att slippa att gå i trappan med de risker som det innebär. Nu kommer 
det att finna möjlighet att välja att gå runt planteringen eller att ta 
trappan med ett tryggt räcke att hålla sig i. Att stärka tillgängligheten i 
hela samhället är av stor vikt. Därför är ditt medborgarförslag väldigt 
angeläget. 
 
 
Med hänvisning till svaret bifalls medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige  
 

Birgitta Svensson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KF § 122 Svar på motion: Angående 
revisionsberättelse för Stiftelsen Aneby bostäder 
för år 2017 
Dnr KS 2022/114 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Yvonne Bäckelid (M) i handläggning eller beslut i detta 
ärende.  
 

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

För att förstå kommunfullmäktiges beslut från 2018-04-23 är det nödvändigt att 
återge den bakgrund som låg till grund för det fattade beslutet. Under våren och 
sommaren 2016 fick Aneby kommun en förfrågan från ett privat byggföretag om 
kommunen kunde medverka till att sänka byggkostnaderna för nybyggnation på 
fastigheten Jordgubben 1 och 2. Kommunstyrelsen beslutade då att stå för 
bygglovskostnaderna. 2016-09-26 meddelar styrelseordförande för Aneby 
Bostäder kommunledningen att Aneby Bostäder har för avsikt att förvärva 
Jordgubben 1 och 2. I oktober samma år yttrar sig kommunstyrelsen över det 
kommande förvärvet. 
 

När revisorerna utför en fördjupad granskning av stiftelsen Aneby Bostäder under 
sommar/höst 2017, och då särskilt avseende denna fastighetsaffär, visar det sig att 
fastighetsaffären hade sitt ursprung redan 2016-04-01 enligt det köpekontrakt som 
blev känt vid revisionen. När styrelseordföranden för Aneby Bostäder 
informerade kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 2016-09-26 om det 
tänkta förvärvet fanns redan ett sex månader gammalt undertecknat köpekontrakt, 
vilket inte framgick av informationen som gavs vid detta tillfälle. Att det finns ett 
köpekontrakt förnekades av ordföranden för Aneby Bostäder, men att 
köpekontraktet finns bekräftades av Kinda-Ydre Sparbank. 
 

Aneby Bostäder saknar även protokoll där beslut om fastighetsköp framgår. 
Aneby Bostäder gjorde 2016 därmed ett fastighetsköp på 20,8 miljoner kronor 
utan att det fanns något protokollfört beslut och inte heller något yttrande från 
kommunstyrelsen. Beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet har sin grund i att 
adekvat information har undanhållits kommunstyrelsen och därmed har 
förtroendet för ordförande och vice ordförande i stiftelsen Aneby Bostäder å det 
grövsta skadats. 
 

Kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ordförande har enligt 
protokoll från 2018-04-23 inte framfört något yrkande. Kommunfullmäktige kan 
inte annullera tidigare beslut som har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige kan 
inte heller utifrån framställd motion fatta ett nytt besluta om att bevilja 
ansvarsfrihet för ordförande och vice ordförande 2017. Observera dock att övriga 
styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet. Motionärernas begäran om att beakta 
en eventuell jävsituation är oklar. Det finns ingen sådan situation i detta fall enligt 
Kommunallagen. 
 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen i sin helhet avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

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

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

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

- att fråga om jäv beaktas av detta ärende. 
 

Yrkanden 
Beata Allen (C), Arijana Jazic (S) och Lars-Erik Fälth (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Christian Berntö (M) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och 
lämnar in skriftligt yrkande, bilaga 2. 
 

Fredrik Bodin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag 
till återremissyrkandet. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Christian Berntö (M) återremissyrkande under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstning begärs. 
 

Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras på mötet  
Nej-röst för Christian Berntös (M) yrkande om att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således med 19 ja-röster och 12 nej-röster att 
genom en minoritetsåterremiss återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Juristutlåtande från Jönköpings kommun 
Motion från Moderaterna, 2022-02-07 
Motionssvar, 2022-09-12 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Omröstningslista kommunfullmäktige: 2022-10-24 
Uppdaterad: 2022-10-12 

Ledamöter Parti  Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Beata Allen C  X   

Paul Brinkmann C Inga-Lill Lind X   

Tobias Kreuzpointner C  X   

Gudrun Andersson C  X   

Lars-Erik Fälth C  X   

Jan-Olof Persson C Ulrika Hofstedt X   

Jan Andersson C  X   

Arijana Jazic S  X   

Niklas Lindberg S  X   

Tommy Gustafsson S  X   

Annki Stark S  X   

Torbjörn Adolfsson S frånvarande    

Lena Valencia S Per-Magnus Svensson X   

Fredrik Bodin S  X   

Maria Lundblom Bäckström KD  X   

Irene Oskarsson KD  X   

Jörgen Swärd KD  X   

Caroline Wittrin KD  X   

Pia Eliasson V  X   

Mats Hansson M frånvarande    

Joakim Ember M Mikael Jansson  X  

Caroline von Wachenfelt M   X  

Jonathan Jansson M Ulrik Isleborn  X  

Christian Berntö M   X  

Yvonne Bäckelid M jäv   X 

Anita Walfridsson M   X  

Kristin Apsey SD   X  

Kent Ohlsson SD Peter Lindsgård  X  

Peter Sörensson SD frånvarande     

Gerald Apsey SD   X  

Anders Wennblad SD   X  

Gabriel Soldan SD   X  

Anna Ekström L   X  

Johanna Bladelius L   X  

Birgitta Svensson S  X   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 123 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 3 
Dnr KS 2022/38 

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 fyra ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Ej verkställt beslut nr 1 kvartal 3  
Ej verkställt beslut nr 2 kvartal 3  
Ej verkställt beslut nr 3 kvartal 3 
Ej verkställt beslut nr 4 kvartal 3 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-10-10 
      

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 124 Val av kommunfullmäktiges 
valberedning - avsägelse och fyllnadsval 
Dnr KS 2022/318 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Berit Pettersson (V), Peter Sörensson (SD) och Caroline von 
Wachenfelts (M) avsägelser som ordinarie ledamöter i valberedningen.  
 
att godkänna Helene Karlssons (V) avsägelse som ersättare i valberedningen.  
 
att utse Håkan Svensson (V), Dante Pettersson (SD) och Lars Askflöf (M) till 
ordinarie ledamöter i valberedningen.  
 
att utse Pia Eliasson (V) till ersättare i valberedningen.  

Yrkanden 
Gruppledare yrkar på kandidater för fyllnadsval från sina respektive partier.  
 
Ärendebeskrivning  
Berit Pettersson (V), Peter Sörensson (SD) och Caroline von Wachenfelt (M) har 
inkommit med avsägelser från sina uppdrag som ordinarie ledamöter i 
valberedningen.  

Helene Karlsson (V) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i valberedningen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelser från uppdrag i valberedningen 
      

Beslutet skickas till 
Politiska administrationen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-10-31

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 125 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-10 

 
Inspektionsprotokoll 22203128 2 

 
Verksamhetsredogörelse Överförmyndarverksamheten 2022 Höglandet  

 
Beslut Förvaltningsrätten Jönköping målnummer 6296-21 2022-10-06 

 
Dom Förvaltningsrätten Jönköping målnummer 2519-22 och 2696-22 2022-10-11 

 
Delårsrapport Höglandsförbundet 2022 till medlemskommunerna 

 
Beslut DIR 2022-10-21 Delårsrapport 2022 

 
Revisionsskrivelse delårsrapport 2022 höglandsförbundets revisorer signerat 

 
Fastställd Granskningsrapport översiktlig granskning av Höglandsförbundets 
delårsrapport 2022 
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