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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 120 Tertialuppföljning per april 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna tertialrapporten per april 2022, samt 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med åtgärder för en nå en 
budget i balans vid årets slut. 
 

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med april visar på 20,3 miljoner kronor, budgeten 
för perioden är 7,2 miljoner vilket innebär att det är en positiv avvikelse mot 
budget om 13,1 miljoner kronor. 

Prognosen visar på ett helårsresultat om 25,4 miljoner kronor. Jämfört med 
budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse om 10,9 
miljoner kronor. Prognosen visar på ett tydligt förbättrat resultat jämfört med 
föregående månad. 

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 6,5 miljoner kronor. 
Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -9,8 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningsavdelningen väntas överskrida sin budget med 2,4 
miljoner kronor.  Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen visar på överskott i prognoserna. 

Underskottet från verksamheterna motverkas av ett prognostiserat överskott på 
finansnettot. Finansförvaltningen bedöms enligt prognosen ge ett överskott om 
20,3 miljoner kronor jämfört med budget, varav skatter och bidrag står för 15,1 
miljoner kronor.  

Kommunens ekonomi utmanas tydligt av den ökande inflationen. Det är 
framförallt nästkommande år som effekterna visar sig i form av högre prisnivåer, 
högre räntekostnader och markant högre pensionskostnader.  

För att nå målet med en ekonomi i balans och skapa förutsättningar för en hållbar 
ekonomi över tid fortsätter verksamheterna med åtgärder. Avvikelserna 
tillsammans med åtgärder specificeras i avdelningarnas redovisningar av 
tertialrapporten.  

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 4,1 miljoner kronor av budgeterade 46,6 
miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 31,5 miljoner kronor.  Under 2022 
följs 10 styrtal upp i årsredovisningen, delårsrapporten och i vissa fall även i 
tertialrapporten. I tertialrapporten beskrivs framförallt de aktiviteter som pågår för 
att nå målen. Sex av styrtalen har följts upp under första tertialet. Av dessa är fyra 
styrtal uppnådda. 

Yrkande 
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-03 
Tertialrapport 2022 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2022-05-23 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 121 Ramjustering 2 2022 
Dnr KS 2022/5 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna ramjustering 2, 2022 som innebär förändring av budget 2022 samt 
ingående värden till budget 2023. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 2, 2022 som 
påverkar budget 2022 samt ingående värden till budget 2023. 

För 2022 avser justeringarna: 
- löneöversyn 9 månader HÖK 21, HÖK 20, HÖK T, BEA, PAN, 

obehöriga enligt Skollagen, politikerarvoden samt jour och 
semestervikarier för 2 månader om 5 537 tkr 

- Avskrivningar jan-dec 22 246 tkr 
 

 
 

Budget 2023 utgår från summa budget 2022 enligt ovan men exklusive 
avskrivningar och engångsersättningar som ingår i budget 2022. 
 
För 2023 avser justeringarna: 

- Helårseffekt löneöversyn 3 månader HÖK 21, HÖK 20, HÖK T, BEA, 
PAN, obehöriga enligt Skollagen, politikerarvoden samt jour om 1 806 tkr 
 

 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Ramjustering 2, 2022 Budget 2022 Löneöversyn 9 
mån 2022

Avskrivning 
jan-dec 

Summa 
budget 2022

Kommunövergripande -20 441 -143 -33 -20 618

Kommunserviceavdelningen -5 941 -442 -17 091 -23 474

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -166 227 -2 865 -1 845 -170 937

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -36 553 -69 -36 622

Sociala avdelningen -154 303 -1 822 -771 -156 896

Samhällsbyggnadsavdelningen -13 053 -189 -2 505 -15 747

Finansförvaltningen 1 809 0 1 809

Kommunrevision -554 -2 -556

Överförmyndare -868 0 -868

Kommunfullmäktige -431 -4 -435

Summa -396 562 -5 537 -22 246 -424 344

Ramjustering 2, 2022

Budget 2023* Löneöversyn 3 
mån 2022

Summa 
budget 
2023**

Kommunövergripande -20 085 -48 -20 132

Kommunserviceavdelningen -6 383 -147 -6 530

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -168 092 -955 -169 047

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -36 622 -23 -36 644

Sociala avdelningen -156 125 -568 -156 693

Samhällsbyggnadsavdelningen -13 042 -63 -13 105

Finansförvaltningen 1 809 0 1 809

Kommunrevision -556 -1 -557

Överförmyndare -868 0 -868

Kommunfullmäktige -335 -1 -336

Summa -400 298 -1 806 -402 104

* Exklusive avskrivningar och engångsersättning 2022

**Exklusive beslut Budget del 1 2023
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 122 Finansrapport tertial 1 2022 
Dnr KS 2022/49 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga rapporterna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Enligt finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att löpande följa kommunens 
finansiella situation. 

I bilaga till denna skrivelse finns finansrapporter för Aneby kommun, Aneby Miljö 
och Vatten, AB Stiftelsen Aneby bostäder samt kommunkoncernen per den 30 
april 2022. 

Koncernens sammanlagda lån uppgår till 480,9 miljoner kronor. Koncernens 
sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjerna för ränte- och 
kapitalbindning per den 30 april 2022, enligt finanspolicyn. Dessutom uppfyller 
Aneby Miljö och Vatten AB och Stiftelsen Aneby bostäder riktlinjerna var för sig. 
Aneby kommun uppfyller inte målen avseende ränte- och kapitalbindning samt 
ränte- och kapitalförfall. Detta beror på att en större del förfaller inom ett år vilket 
kommer åtgärdas successivt under året när lånen omsätts. 

Fortlöpande värderas beslut om nyupplåning och omsättning av lån i hela 
koncernen utifrån de finansiella riktlinjerna. 

Måluppfyllelse på koncernnivå: 
 2020-12-31 2021-04-30 2021-08-31 2021-12-31 2022-04-30 
Kapitalbindning 
Genomsnittlig 
kapitalbindningstid normalt ska 
vara 2,5 år. (Tillåtet intervall är 
1,5 – 4 år) 
 

2,5 år 
Uppfyllt 

2,5 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

2,1 år 
Uppfyllt 

Räntebindning 
Genomsnittlig duration ska 
normalt vara 2,5 år. (Tillåtet 
intervall är 1,5 – 4 år.) 
 

2,5 år 
Uppfyllt 

2,4 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

2,1 år 
Uppfyllt 

Kapitalförfall 
Maximalt 35% av kapitalet får 
förfalla inom 1 år. 

17% 
Uppfyllt 
 

20% 
Uppfyllt 
 

26% 
Uppfyllt 
 

19% 
Uppfyllt 
 

27% 
Uppfyllt 

Ränteförfall 
Maximalt 35% av ränteförfallen 
får ligga inom ett år. 

23% 
Uppfyllt 

24% 
Uppfyllt 

26% 
Uppfyllt 

19% 
Uppfyllt 

27% 
Uppfyllt 

Ränteförändring 
De genomsnittliga 
räntekostnaderna ska inte 
fluktuera med mer än 0,65 % från 
ett år till ett annat. 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,03% 
Uppfyllt 

0,03 
Uppfyllt 

 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 123 Budget 2023 del 1 
Dnr KS 2022/196 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa skattesatsen för 2023 till 22,09, 
 

att fastställa Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 enligt dokument Budget 
2023 del 1, 
 

att fastställa mål för verksamheten och finansiella mål enligt den 
kommunövergripande verksamhetsplanen i Budget 2023 del 1, 
 

att fastställa investeringsramen 2023 till 32,6 miljoner kronor för kommunen samt 
12 miljoner kronor för byggnation av LSS-boende, 
 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
låneskuld upp till 167,1 miljoner kronor. 
 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
nya lån motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

att fastställa borgensavgifterna för 2023 till 0,56 för Aneby Miljö & Vatten AB 
och 0,71 för Stiftelsen Aneby Bostäder. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 

att uppdra åt utskotten och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta förslag till 
avdelningarnas detaljbudget och styrkort för 2023. 
 

Reservation 
Jan-Olov Adolfsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
Vårens budgetprocess har lett fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget 
för 2023 och flerårsplan 2024-2025. Förslaget innebär en oförändrad kommunal 
skattesats på 22,09. För 2023 föreslås ett budgeterat årsresultat på 11 894 tkr och 
en investeringsram på 32 635 tkr. Utöver kommunens investeringsram är 12 000 
tkr beslutade för byggnation av LSS-boende, totalt 24 000 tkr (år 2022-2023). 

Kommunstyrelsen överlämnade vid sitt sammanträde den 7 mars 2022 
budgetdirektiven inför verksamhetsår 2023 till budgetberedningen. 
Budgetdirektiven pekade ut den politiska viljeinriktningen och uppdragen för 
budgetarbetet 2023. De ekonomiska förutsättningarna bygger på SKRs (Sveriges 
Kommuner och Regioners) skatteunderlagsprognos från april, cirkulär 22:15. 
Volymförändringar i verksamheten baseras på befolkningsprognosen från mars 
2022. 

Budgetberedningen har haft sammanträden den 24 januari, 7 februari, 28 februari, 
14 mars, 6 april, 25 april, 5 maj, 16 maj och 23 maj. Den 4 och 5 april 2022 hölls 
kommunstyrelsens budgetdagar. Investeringsbudgeten har beretts i 
kommunledningsgruppen och är en sammanställning över de projekt som anses 
mest aktuella att genomföra under 2023 och i planen för 2024 och 2025. 
Investeringsbudgeten finns som en del i dokumentet Budget 2023 del 1. 

Investeringarna för 2023 för kommunen uppgår 32 635 tkr. Kommande 
investeringar beräknas finansieras med en låneskuld om högst 167,1 miljoner 
kronor. Nuvarande låneskuld är 129,1 miljoner kronor. Driftbudgeten innebär att 
verksamheten tilldelas 5 853 tkr i budgetramarna för att möta kommande behov. 
Utöver detta tilldelas volymersättning till barn- och utbildningsavdelningen om 
6 340 tkr och sociala avdelningen om 1 205 tkr. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Verksamheten tilldelas även indexkompensation om totalt 2 294 tkr. Beskrivning 
finns i Budget 2023 del 1 i avsnitten Arbete med budget 2023 och Budget 2023 
per nämnd. 

Det övergripande styrkortet för 2023 innehåller 12 styrtal, varav 5 styrtal är nya 
för 2023.  

Utskotten och samhällsbyggnadsnämnden har efter kommunfullmäktiges beslut i 
uppdrag att lägga detaljbudget och verksamhetsplan utifrån budget 2023 del 1. 
Detaljbudget samt verksamhetsplan för avdelningarna sammanställs därefter till 
”Budget 2023 del 2” som fastställs av kommunstyrelsen och anmäls till 
kommunfullmäktige i december. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Yrkande 
Irene Oskarsson (KD), Arijana Jazic (S), Birgitta Svensson (S), Tobias 
Kreuzpointner (C), Maria Lundblom Bäckström (KD) och Anna Ekström (L) 
yrkar bifall till budgetberedningens förslag till beslut. 
 
Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkar på följande tillägg: 
att göra budgeten mer miljöinriktad och ta fram fler mål utifrån Agenda 2030. 
 
Irene Oskarsson (KD) yrkar avslag på Jan-Olov Adolfssons (MP) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer budgetberedningens förslag mot avslag och därefter Jan-Olov 
Adolfssons (MP) tilläggsyrkande mot avslag. Kommunstyrelsens beslutar enligt 
budgetberedningens förslag och avslår Jan-Olov Adolfsson (MP) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Budget del 1 2023 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 124 Samråd med Höglandsförbundet 
angående budget 2023 med verksamhetsplan 
2024–2025 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Anneli Tellmo, förbundsdirektör för Höglandsförbundet, och Katarina Ljunggren, 
ekonomichef för Höglandsförbundet, informerar om samrådet inför 
Höglandsförbundets budget för 2023, med verksamhetsplan för 2024 – 2025.  

Förbundsdirektören och ekonomichefen redogör för Höglandsförbundets 
övergripande planering, finansiell analys samt vision, mål och styrning. Det 
redogörs för vilka förändringar i budgeten som är aktuella i 2023 års budget 
jämfört med 2022 års budget. Budgeten presenteras inför kommunstyrelsen, som 
kommer att bereda ärendet inför beslut av kommunfullmäktige under hösten. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025 
Tjänsteskrivelse, Äskade medel 2023 Informationssäkerhet, 2022-05-04 
Tjänsteskrivelse, Äskade medel 2023 IT-säkerhet, 2022-05-05 
Beslut Arbetsutskottet 2022-05-13, §55 
Tjänsteskrivelse Eksjö kommuns presidium, Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer, 2022-03-31 
Beräkningsunderlag, Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer  
Beslut Arbetsutskottet 2022-05-13, §56 
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen, 2022-05-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 125 Förordnande av säkerhetsskyddschef i 
Aneby kommun 
Dnr KS 2022/211 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att upphäva tidigare beslut om säkerhetsskyddschef i Aneby kommun, samt 

att utse samhällsbyggnadschefen till Aneby kommuns säkerhetsskyddschef med 
kommundirektören som ersättare. 

Ärendebeskrivning  
Kommuner och regioner bedriver verksamhet som kan vara säkerhetskänslig 
vilket gör att en säkerhetsskyddschef ska finnas i organisationen, något som också 
finns avtalat mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Säkerhetsskyddslagen har under senaste året 
förändrats vilket gör att säkerhetsskyddschefen numera ska vara direkt underställd 
chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, alltså kommundirektören. Det gör 
att tidigare beslut om säkerhetsskyddschef behöver upphävas och organisationen i 
kommunen för säkerhetsskyddsarbetet förändras. 
 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av 
betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa 
andra hot. Uppgifterna regleras i säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner 
och regioner. Kommunstyrelsen beslutade 2019 att utse beredskaps- och 
säkerhetssamordnaren som säkerhetsskyddschef i kommunen. 
Säkerhetsskyddslagen har därefter förändrats vilket gör att säkerhetsskyddschefen 
numera ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, 
alltså kommundirektören. Det gör att tidigare beslut om säkerhetsskyddschef 
behöver upphävas och organisationen för säkerhetsskyddsarbetet förändras. 
 

I enlighet med säkerhetsskyddslagen 2 kap 7 § (lag 2021: 952) ska 
säkerhetsskyddschefen leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt 
kontrollera det egna säkerhetsskyddet. Detta ansvar kan inte delegeras. 
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för 
verksamhetsutövarens verksamhet, om sådan chef finns, och annars 
verksamhetsutövarens ledning. I ett aktiebolag innebär kravet normalt att 
säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den verkställande direktören 
om en sådan finns. 
 

I säkerhetsskyddsförordning tydliggörs att det som föreskrivs också gäller vid 
säkerhetskänslig verksamhet i kommuner och regioner och att det alltså ska finnas 
en säkerhetsskyddschef som då kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet 
med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och förordningen. Under 2018 
tecknade Sveriges kommuner och regioner (SKR) överenskommelser med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att kommuner 
och regioner fick uppgifter under en tvåårsperiod: 

- Alla kommuner och regioner ska ha en säkerhetsskyddschef. 
- Alla kommuner och regioner ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp 

med mera) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och 
som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

- Alla kommuner och regioner ska under perioden 2018-2020 etablera en 
process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av sin 
verksamhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 126 Remiss: Åtgärdsprogrammet Vattnets 
miljömål 2023–2027 
Dnr KS 2022/222 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att övergripande ställa sig positiv till remissversion av åtgärdsprogrammet vattnets 
miljömål, samt 

att ställa sig bakom föreslagna åtgärder för Aneby kommun och lämna detta och 
bifogad svarsfil som remissvar från Aneby kommun över förslag till 
åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023-2027. 

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer under år 2021 och 2022 arbetat 
fram ett förslag till åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål mellan åren 2023 till 
2027 och omfattar miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Programmet 
syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län. Det nya åtgärdsprogrammet 
ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017 till 2021. 

Remissen av åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 36 åtgärder. Länsstyrelsen 
ansvarar helt eller delvis för 20 av dem, kommunerna för 25. Även Skogsstyrelsen, 
LRF, Södra och Trafikverket ansvarar eller deltar i åtgärder i programmet. Aneby 
kommun avser enligt svar i svarsfilen delta i och/eller arbeta med 14 olika åtgärder. 
Övriga som rör kommuner bedöms inte Aneby kommun ha resurser för att delta i 
eller aktivt arbeta med. 

Nu ges länets aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta sig att 
genomföra åtgärder. Det är särskilt viktigt att aktörerna i remissvaren på ett tydligt 
sätt lyfter fram de åtgärder som aktören anser inte vara tillräckligt prioriterade för att 
ingå i programmet samt talar om vilka andra åtgärder med större effekt som borde 
ingå istället. 

Frågeställningar som länsstyrelsen särskilt vill ha svar på; 

 
1. Avser föreslagna ansvariga aktörer att genomföra de åtgärder som föreslås i 

remissen? Om inte, motivera gärna varför.  
2. Vilka åtgärder är inte tillräckligt högt prioriterade för att ingå i det slutliga 

programmet?  
3. Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i remissen som bör ges högre 

prioritet och ingå i programmet?  

Förslagen till specifika åtgärder och arbete inom Aneby kommun har tagits fram på 
tjänstepersonnivå på samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med Aneby Miljö & 
Vatten AB. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och miljöinspektör Camilla Niklasson 
föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Remissversion åtgärdsprogram vattnets miljömål 2022-2027 
Missiv till remissen  
Aneby kommuns svarsfil över åtgärdsprogram vattnets miljömål  
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
      

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 127 VA-plan till samråd 
Dnr KS/2022/178 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att samhällsbyggnadsavdelningen får uppdraget att skicka ut VA-planen för 
samråd,  

att ge allmänheten och övriga berörda möjlighet att lämna synpunkter, samt 

att tiden för samråd ska pågå till senast 20 augusti. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsavdelningen har tillsammans med Aneby Miljö & Vatten AB 
tagit fram ett förslag till VA-plan (VA-översikt, VA-policy samt handlingsplan). 
För arbetet har konsult från SWECO anlitats. 

Innan kommunfullmäktige kan fastställa VA-planen bör länsstyrelsen, sakägare 
samt allmänhet beredas möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Tiden för samråd bör pågå minst till och med augusti. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och miljöinspektör Camilla Niklasson 
föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
VA-översikt 
VA-policy 
Handlingsplan 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 128 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Li Guldbrand presenterar sig själv och informerar om följande: 

- Carina Andersson föreslås erbjudas tjänst som socialchef. 
Anställningsavtal kommer att tecknas efter säkerhetsprövning är 
genomförd. 

- Bemanningsläget till första semesterperioden ser bra ut. Cirka en person 
saknas. Till den andra semesterperioden saknas cirka åtta personer. 

- En höglandsgemensam visselblåsarfunktion kommer att gå att använda 
från och med 1 juni. 

- Den ackumulerade sjukfrånvaron fram tills sista april uppnår 6,45%. 
Målvärdet för perioden är 5,9% 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 129 Friskvårdsbidrag för anställda i Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/186 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att höja friskvårdsbidraget till 750 kronor per medarbetare och år,  

att villkoret kring ekonomisk motprestation tas bort, samt 

att beslutet börjar gälla från och med 2022-06-01. 

Ärendebeskrivning  
Friskvårdsbidraget föreslås höjas till 750 kronor per medarbetare och år, utan krav 
på motprestation i form av motsvarande självkostnad. Det höjda 
friskvårdsbidraget är en del utav det strategiska hälsofrämjande arbetet i 
kommunen. 

I syfte att främja och möjliggöra alla medarbetares möjlighet till friskvårdande 
aktiviteter föreslås att friskvårdsbidraget höjs från nuvarande 500 kronor till 750 
kronor per medarbetare och år. Bidraget ska inte kräva motprestation i den 
meningen att medarbetare själva ska lägga ut motsvarande summa.  

Friskvårdsbidraget är en form av personligt utlägg. Rutiner för utbetalning så som 
kvitto, attest och utbetalning sker enligt gällande rutiner för personliga utlägg. 

Förändringen hanteras inom tilldelad budgetram. 

HR-ansvarig Li Guldbrand och kommundirektör Mikael Fornander föredrar 
ärendet. 

Yrkande 
Arijana Jazic (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-05 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
HR-enheten 
Avdelningschefer 
Kommunikatör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 130 Remiss: Förslag till Biblioteksplan 
Region Jönköpings län 2023-2025 
Dnr KS 2022/172 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Aneby kommun ställer sig bakom Biblioteksplan Jönköpings län 2023-2025, 
samt 

att Aneby kommun ställer sig bakom följande remissvar; 

Remissvar 
Aneby kommun ställer sig bakom Region Jönköpings biblioteksplan helt och fullt 
i dess utformning. 
 
Bibliotekets roll är viktig för att verka för det demokratiska samhällets utveckling. 
Aneby kommuns ingång i samarbetet med regionen är genom 
Biblioteksutveckling vilken är en del av kultursamverkansmodellen och ingår i 
sektionen för kulturutveckling. Vi ser positivt på den organisation som finns för 
att stärka folkbibliotekens roll i vårt län.  Aneby kommuns folkbibliotek är 
engagerade i arbetet kring Barnkonventionen som heter ”Löpa linan ut”. Detta 
arbete har gett goda resultat.  Genom modellen ”Löpa linan ut” blir kopplingen 
mellan Biblioteksplanen och Regionens kulturplan tydlig. Löpa linan ut är en 
modell för implementering av FN:s barnkonvention. 
 
Biblioteksutvecklings arbete för jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalité i hela 
länet är en bra strategi som Aneby kommun ställer sig bakom. Gemensamma 
strategidokument är ett sätt att arbeta långsiktigt tillsammans inom något av 
fokusområdena. 
 
Ärendebeskrivning  
Aneby kommun ställer sig bakom Region Jönköpings biblioteksplan helt och fullt 
i dess utformning. 

Bibliotekets roll är viktig för att verka för det demokratiska samhällets utveckling. 
Aneby kommuns ingång i samarbetet med regionen är genom 
Biblioteksutveckling vilken är en del av kultursamverkansmodellen och ingår i 
sektionen för kulturutveckling. 

Biblioteksutvecklings arbete för jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalité i hela 
länet är en bra strategi som Aneby kommun ställer sig bakom. Gemensamma 
strategidokument är ett sätt att arbeta långsiktigt tillsammans inom de olika 
fokusområdena. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-05-17 
      

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 131 Remiss: Förslag till Regional kulturplan 
Region Jönköpings län 2023-2025 
Dnr KS 2022/173 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen Jönköpings län 
2023-2025, samt 

att Aneby kommun ställer sig bakom följande remissvar; 

Remissvar 
Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen som helhet. Det är 
en styrka att planen finns som grund för fördelning av de statsbidrag som Statens 
kulturråd beslutar om. Den regionala utvecklingsstrategin ligger helt i linje med de 
mål som Aneby kommun strävar mot vad gäller hållbarhet, attraktivitet, 
tillgänglighet, att vara smart och kompetent vilket är kopplat till Agenda 2030. De 
regionala kulturpolitiska målen sammanfattar de nationella målen på ett gott sätt. 
Aneby kommun ställer sig bakom kulturpolitikens syfte och delar uppfattningen 
om kulturens betydelse för det demokratiska samhället samt hur våra 
demokratiska värderingar kan genomsyra det kulturpolitiska arbetet. 
 
Planen tar fram strategiska principer för det kommande arbetet och framhåller 
vikten av en armlängds avstånd från politik å ena sidan och olika kulturuttryck 
inklusive museiverksamhet å andra sidan för ett fritt och demokratiskt kulturliv. 
Det ger kulturlivet en demokratisk öppenhet, konstnärliga kvalitén som ett 
föränderligt mål samt ger social relevans för att bidra till att skapa livsmiljöer och 
verksamheter som upplevs meningsfulla och stimulerande av de som lever och 
verkar i dem. Vår kommun har god hjälp av samordnarna på regionen inom ex 
bild och dans vilket är värdefullt för oss i vår utveckling att skapa kulturmöten 
inom olika områden. Nytt är arbete med spelkultur och det arbetet har redan 
startat på Biblioteket i Aneby. 
 
Under riksteatern ligger kulturrätten (barn och unga). Detta finns inte upptaget i 
Kulturplanen utan är en del aven verksamhet som stöds av Region Jönköpings 
län. Den ger rätten till barn och unga att möta kultur vilket är viktigt för Aneby 
kommun. Genom kulturrätten får vi tips på aktiviteter, medel för att kunna 
uppleva professionell kultur samt resa till ett kulturarrangemang. Kulturplanen 
berör hela länet och lyfter fram hur man skall ta tillvara det som är lokalt och ge 
kommunerna stöd i samarbetet med regionen. För Anebys del är det viktigt att det 
får färga arbetet i hela länet och inte enbart i de stora kommunerna. Aneby har ett 
rikt kulturliv och vi delar uppfattningen att ett rikt fritids -och kulturliv ger 
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 
 
Ärendebeskrivning  
Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen som helhet. Det är 
en styrka att planen finns som grund för fördelning av de statsbidrag som Statens 
kulturråd beslutar om. Den regionala utvecklingsstrategin ligger helt i linje med de 
mål som Aneby kommun strävar mot vad gäller hållbarhet, attraktivitet, 
tillgänglighet, att vara smart och kompetent vilket är kopplat till Agenda 2030. 

De regionala kulturpolitiska målen sammanfattar de nationella målen på ett gott 
sätt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Aneby kommun ställer sig bakom kulturpolitikens syfte och delar uppfattningen 
om kulturens betydelse för det demokratiska samhället samt hur våra 
demokratiska värderingar kan genomsyra det kulturpolitiska arbetet. 

Kulturplanen berör hela länet och lyfter fram hur man skall ta tillvara det som är 
lokalt och ge kommunerna stöd i samarbetet med regionen. För Anebys del är det 
viktigt att det får färga arbetet i hela länet och inte enbart i de stora kommunerna. 

Aneby har ett rikt kulturliv och vi delar uppfattningen att ett rikt fritids -och 
kulturliv ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Remiss: Förslag till Regional kulturplan Region Jönköpings län 2023-2025 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-05-17 
      

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 132 Samråd inför fastställande av 
Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och 
verksamhetsplan 2024-2025 
Dnr KS 2022/148 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna budgetförslaget för Mediacenter gällande 2023. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Mediacenter Jönköpings län har sammanställt ett budgetförslag 
för 2023 att för medlemskommunerna lämna synpunkter på innan 2022-10-31.  

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings länsförbundsordning § 14: ”Förslag till budget 
skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med 
medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av 
direktionen före november månads utgång”.  

Medlemskommunerna har under ett antal år fört dialog med Mediacenter 
angående krav på liknande effektiviseringar som man har i övrig kommunal 
verksamhet. Samtliga kommuner i länet har utmaningar för att klara 
välfärdsuppdraget med de demografiska förändringar som väntar. Aneby 
kommun har under 2022 nyttjat Mediacenters kompetens framför allt inom Barn- 
och utbildningsavdelningens verksamhet. Mediacenter bistår Aneby Lärcentrum 
med fortsatt utveckling av sin verksamhet och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen.”. Inom våra skolor och förskolor har den digitala tekniken 
bidragit till att vi kan fullfölja läroplanens intentioner kring digitalisering. Digital 
kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. 
Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Digital 
teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och samarbete. De digitala 
verktygen används flitigt i undervisningen samt för dokumentation , synliggöra 
barnens utveckling för vårdnadshavarna samt i lärarnas systematiska 
kvalitetsarbete. 

Aneby kommun har fått stöd i kompetensutveckling som Mediacenter anordnat 
samt gett stöd och inspiration till att utveckla våra digitala verktyg. Mediacenter 
har också 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. Den dialog som förts med Mediacenter 
under de närmaste åren angående effektiviseringar innebär att anslagen inte räknas 
upp i förslaget till budget för 2023 utan Mediacenter genomför effektiviseringar i 
sin verksamhet på liknande sätt som kommunerna gör med sina verksamheter. 
Medlemsavgifterna ligger fast enligt 3 års planen. I budgetförslaget ses ett 
beräknat underskott på 750 tkr som av direktionen beslutat täcks av det egna 
kapitalet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Verksamhetsplan 2023-2025 
Förslag till budget 2023 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-05-17 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 133 Medborgarundersökning 2022 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga SCB Medborgarundersökning 2021 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har sedan några mandatperioder tillbaka tagit beslut om att 
deltaga i SCB Medborgarundersökning vart fjärde år, året före valår. 2021 deltog 
Aneby kommun och 1.000 medborgare i kommunen fick möjlighet att besvara ett 
gediget frågebatteri. Svarsfrekvensen var 40% inkomna svar, det vill säga 399 av 
1000 tillfrågade. 

Medborgarundersökningen innehåller frågor om i stort sett alla 
verksamhetsområden som en kommun verkar inom. Den är framtagen 
tillsammans med kommuner och SKR för att mäta attityder om kommunen i 
kommunen. Den ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och 
ger dem en möjlighet att tycka till. Avsikten är att den ska passa alla kommuner 
och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. 

Resultatet av 2021 års medborgarundersökningen levererades av SCB i december 
2021. Representant för samtliga partier i kommunfullmäktige, samt alla 
enhetschefer i kommunen, fick via mail 2021-12-20 hela svarsunderlaget i 
undersökningen för att ges möjligheter att analysera resultatet. 

Ur resultatet går att plocka fram stor detaljkunskap i olika frågor. Svaren på 
enstaka frågor kan brytas ner till hur olika åldersgrupper eller kön svarat, hur 
svaren ser ut baserat på om man bor i tätort eller på landsbygd och så vidare. 

Sammanfattningsvis kan man efter undersökningen 2021 konstatera att: 

- 95 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket bra eller 
ganska bra plats att leva och bo på. 

- 88 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina 
verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt. 

- 32 % av kommunens invånare upplever att man har mycket stora eller 
ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter. 

- 65 % av kommunens invånare kan rekommendera andra, som inte bor 
här, att flytta till Aneby kommun. 

Kommundirektör Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Näringslivs- och fritidsansvarig
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 134 Återrapportering: LSS-boende 
Dnr KS 2022/187 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander informerar om status för förutsättningarna 
av en ny gruppbostad enligt LSS. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 135 Information: Flyktingmottagande 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander informerar om status för flyktingmottagande 
från Ukraina. Som mest har Aneby kommun tagit emot 13 flyktingar från Ukraina, 
men denna siffra har fluktuerat något under perioden. 

Aneby kommun har god beredskap och följer utvecklingen i omvärlden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 136 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Caroline von Wachenfelt informerar om följande: 

- Kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober kommer att starta kl. 09:45 
och inte den tidigare angivna tiden. 

- Ny socialchef Carina Andersson väntas påbörja sin anställning 24 augusti. 
- All mail äldre än fyra år kommer att rensas från och med 2023-01-01. 

Mailen äldre än fyra år kommer därefter att rensas kontinuerligt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 137 Remiss: Beredskapsplan för 
räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 
olycka 
Dnr KS 2022/242 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att delegera till samhällsbyggnadschef att avge remissvar. 

Ärendebeskrivning  
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och 
planeringszoner kring bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, 
Oskarshamn och Ringhals).   

Till följd av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning om 
ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar med 
utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram. Förordningen träder i kraft den 1 
januari 2022 dock är det vissa tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 
2022.  

Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor  

(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6 §.  

En revidering av Länsstyrelsen i Jönköpings läns plan och tillhörande bilagor 
skickas nu ut på remiss för att inhämta synpunkter och kommentarer. 
Länsstyrelsen önskar synpunkter senast 3 juni 2022. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Remissutgåva Beredskapsplan – Plan för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka 
Missiv till remissen 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-27 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 138 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Minnesanteckningar ägardialog Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-03-02 

Protokoll budgetberedningen, 2022-04-25 

Protokoll budgetberedningen, 2022-05-02 

Minnesanteckningar medborgarmöte för seniorer, 2022-05-09 

Protokoll allmänna utskottet, 2022-05-16 

Protokoll budgetberedningen, 2022-05-16 

Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2022-05-17 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-18 

Protokoll sociala utskottet, 2022-05-19 

Protokoll budgetberedningen, 2022-05-23 

Minnesanteckningar ägardialog Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, 2022-03-15 

Bolagsstämmoprotokoll Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-05-05 

Protokoll Svartån Sommens Vattenråd årsstämma, 2022-05-10 

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2022-05-12 

Protokoll Höglandets överförmyndarnämnd, 2022-05-18 

Tertialrapport Höglandsförbundet 2022 

Tillstånd till anordningar för valaffischering inför val till riksdag, region och 
kommun den 11 september 2022 

Information om ny starttid kommunstyrelsen 10 oktober 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-05-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 139 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegationsbeslut ekonomichef, 2022-05-09 
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