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 Sammanträdesdatum
2020-10-19

Sammanträde med Allmänna utskottet

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:15 – 09:30

Beslutande
Ledamöter  Beata Allen (C), ordförande

Caroline von Wachenfelt (M)
Arijana Jasiz (S)
Maria Lundblom Bäckström (KD)

Tjänstgörande ersättare  Kerstin Karlsson (S)

Övriga närvarande 
Ersättare  

Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare
Charlotte Johansson, Kommundirektör
Johanna Evegren, Avdelningschef kommunserviceavdelningen  

Utses att justera Caroline von Wachenfelt (M)

Justeringens plats  Paragrafer 110 - 118
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Vidar Justegård

Ordförande   ……………………………………………
Beata Allen

Justerande   …………………………………………….
Caroline von Wachenfelt (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2020-10-19

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset

Datum då anslag 2020-10-26 Datum då anslag 2020-11-17
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Vidar Justegård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 110 Mötets öppnande
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

Ordförande Beata Allen öppnar mötet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 111 Val av justerare

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att utse Caroline Von Wachenfelt (M) som justerare.

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 112 Godkännande av föredragningslista
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 113 Medborgarförslag: Lägg i badbryggorna 
i sjöarna tidigare i Aneby kommun
Dnr KS 2020/399

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning 

Ärendebeskrivning 
Då delar av svaret behöver förtydligas avseende eventuella samverkansavtal 
återremitterar allmänna utskottet ärendet för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag, 2020-05-12 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-28 
- Förslag till svar på medborgarförslag 2020-09-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 114 Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid 
Tallbackaskolan
Dnr KS 2020/400

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att ställa sig bakom upprättat förslag, enligt bilaga, som svar på medborgarförslag 
gällande trafiksäkerhet vid Tallbackaskolan i Aneby och ta svaret som sitt eget samt

att medborgarförslaget med detta är besvarat.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag gällande trafiksäkerhet runt Tallbackaskolan i Aneby inkom till 
kommunen den 2 maj 2020. Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2020 att lämna 
över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. I medborgarförslaget 
finns fem synpunkter med efterföljande förslag på åtgärder för respektive synpunkt. 

I svaret besvaras respektive synpunkt och förslag. Flera av förslagen har åtgärdats 
efter att medborgarförslaget lämnades in. För några av synpunkterna pågår 
fortfarande arbete. Kommunen är tacksam för de synpunkter och förslag som 
lämnats in och kommer att ha med dessa som en del av underlaget i det fortsatta 
trafiksäkerhetsarbetet runt skolan.

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2020-05-02 
- Förslag till svar på medborgarförslag 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-22

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020-400 

  
 
   Magnus Ardeby 
   Järnvägsgatan 28 
   578 33  ANEBY 

 
 

Svar på medborgarförslag gällande trafiksäkerheten vid 

Tallbackaskolan i Aneby 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om 

trafiksäkerheten vid Tallbackaskolan i Aneby. I medborgarförslaget 

skriver du om att två av era barn går på Tallbackaskolan och är väldigt 

glada och tacksamma för den fantastiskt fina skolan och alla kompetenta 

och helhjärtade lärare, men att det finns det en det stor 

förbättringspotential när det gäller trafiksituationen kring skolan därav 

medborgarförslaget. Vid lämning och hämtning är det ett myller av bilar, 

cyklister och gående. De flesta är väldigt hänsynsfulla vilket gör att det 

oftast går väldigt bra men det finns stora möjligheter att göra denna 

trafiksituation säkrare framförallt för våra yngsta skolbarn av vilka många 

går och cyklar och är allt för oskyddade i den miljö som finns idag. 

 

1. När man kommer cyklande på Skolgatans fina cykelväg och korsar 

Skogsgatan så saknas det en cykelväg på Skogsgatan. Tidigare har man 

norrut breddat trottoaren vilket gör att om man ska norrut efter 

övergångsstället vilket de som går på högstadiet ska så är det inget 

problem. 

 

Förslag: Bredda trottoaren söderut från övergångsstället på samma sätt 

fram till Jularpsvägen. 

 

Svar: Förslaget finns med bland de åtgärder kommunen söker medfinansiering för hos 

Trafikverket under nästa år. Förhoppningsvis blir åtgärden beviljad och en gång- och 

cykelväg framför Furulidskolan kan då anläggas under 2021. 

 

2. På Jularpsvägen finns det ingen cykelväg från Skogsgatan ner till 

Tallbackaskolan vilket gör att de som cyklar måste trängas med bilar på 

sin väg till skolan. Det gäller även gående skolbarn då det bara finns en 

trottoar de första 50 metrarna. Det är dessutom så att många unga elever 

går och cyklar själva till skolan även om rekommendationer finns som 
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motsäger detta. Det problemet behöver man lösa med en säker 

trafikplats då man alltid kommer ha många unga i rörelse här. 

 

Förslag: Gör en gång- och cykelväg som sträcker sig hela vägen från 

Skogsgatan till Tallbackaskolan. 

 

Svar: Åtgärdat efter att medborgarförslaget lämnades in. En ny gång- och cykelväg 

har anlagts utmed Jularpsvägen från Skogsgatan fram till Tallbackaskolan. 

 

3. Då barnen kommer norrifrån på Skogsgatan finns en bred och bra 

gång och cykelväg, men det saknas ett övergångsställe över Jularpsvägen 

vilket gör att de sneddar över den på lite olika ställen. Vid lämningstid på 

morgonen är det ett myller av bilar, cyklar, gående på de första 50 

metrarna vilket gör att det är stor olycksrisk. 

 

Förslag: Gör ett tydligt övergångsställe för cyklister och gående som 

ansluter till den ovan föreslagna gång- och cykelvägen på Jularpsvägen. 

 

Svar: I samband med att den nya gång- och cykelvägen utmed Skogsgatan anlades 

häromåret gjordes en förhöjning med kant vid Jularpsvägen för att minska 

hastigheterna. Övergångsställen ger oftast en falsk trygghet men kommunen kommer 

att se över korsningen och eventuellt kan någon form av gång- och cykelpassage 

anläggas eller tydliggöras. 

 

4. Idag står det en förbud mot parkeringsskylt på gångvägen (i en 

betongsugga) längst österut på Jularpsvägen. När man kommer 

söderifrån står det en förbud att stanna skylt i höjd med infarten 

till Tallbackaskolan. Jag vet inte om tanken är att alla barn från åk 4 och 

uppåt ska lämnas på Furulidsgatan där det finns ca 5 platser att lämna på. 

I praktiken så lämnar föräldrar på båda sidorna av Jularpsvägen vilket 

gör att det är mycket trafik i båda riktningarna samtidigt som det 

är många bilar på båda sidorna som stannar och släpper av skolbarn och 

dessutom många barn som går och cyklar på samma väg. När det gäller 

lämning vid Tallbackaskolan så räcker ofta parkeringsplatserna inte till då 

man i de yngre åldrarna behöver följa barnen in och lämna dem 

så även där är det brist på platser. Till hösten tillkommer även förskolan 

men jag antar att de ska lämnas på västra sidan och att det kommer 

finnas parkeringsplatser där men då många har barn både på förskola 

och skolan kommer det i praktiken göra att fler av platserna tas upp 

längre tid. 

 

Förslag: Tänk till var man vill att föräldrar ska lämna barnen och gör en 

realistisk plan över hämta och lämna platser både för lämning vid 

Tallbackaskolan och för dem som ska till åk 4-9. Kan man 
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få dem som lämnar till åk 4-9 att inte åka in på Jularpsvägen så är mycket 

vunnet. Kanske med lämna-platser på vänster sida av Furulidsvägen. Vid 

Tallbackaskolan kan man även vid stoppförbudet vid rondellen (för 

varulämning och vaktmästare) lämna tillåtelse att stanna för 

lämning av barn 8.20-8.30. 

 

Svar: Kommer att ses över. Förbudet mot att stanna och parkera på Jularpsvägen 

infördes temporärt under byggnationen och uppförandet av Tallbackaskolan. Det har 

funnits en tanke om att hämtning och lämning till Furulidskolan i första hand ska 

ske utmed Furulidsgatan, sedan är det förstås svårt att styra detta i detalj utan det 

behöver planeras och ge förutsättningar för hämtning och lämning vid såväl 

Tallbackaskolan som Furulidskolan på ett lugnt och trafiksäkert sätt. 

 

5. Sista punkten gäller inte trafiksäkerhet utan parkering för cyklar. 

Tallbackaskolan är en skola för ca 100 elever och 20 pedagoger och det 

finns 24 cykelställsplatser. Detta kombinerat med att man inte gjort en 

cykelbana för lågstadiet till den minimala cykelparkeringen 

kommunicerar något som jag inte tror kommunen egentligen står för. 

 

Förslag: Gör fler cykelställ. Antingen med en avfart till västra väggen på 

4-5:ornas byggnad där det finns gott om utrymme för cykelställ. Eller så 

bygger man ett L-stöd mot parkeringen ovanför för att göra plats för 

cykel- och gångvägen och ett cykelställ. Eller så får man kanske plats 

med ett antal platser vid huvudingången. 

 

Svar: Efter att medborgarförslaget lämnades in har ytterligare 28 cykelställsplatser 

satts upp, utöver de 24 som nämns i medborgarförslaget. Dessa finns mellan 

Furulidskolans B-hus och Tallbackaskolan. Kommunen kommer att titta över 

möjligheten till ytterligare platser för cyklar framöver. 

 

Aneby kommun är tacksam för de synpunkter och förslag som har 

lämnats i medborgarförslaget vilka, i enlighet med svaren, kommer att 

finnas med som underlag i det kommande arbetet. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 115 Sammanträdesdatum för allmänna 
utskottet 2021
Dnr KS 2020/622

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 med tematimme i 
mars och november enligt upprättat förslag. 

Allmänna utskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen besluta
 
att fastställa budgetberedningens sammanträdesdagar och årsplan för 
ekonomiprocesserna 2021 i enlighet med upprättat förslag. 

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 i enlighet med upprättat 
förslag. 

För egen del beslutar allmänna utskottet 

att fastställa allmänna utskottets sammanträdesdagar samt plan för 
ekonomiprocesserna 2021 i enlighet med upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2021 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2021. I 
planeringen av datum för nämndernas och utskottens sammanträden har hänsyn 
tagits till att flödet för de olika ekonomiprocesserna tidsmässigt ska fungera 
genom hela den politiska organisationen fram till beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse 2020-10-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

-Förslag till sammanträdesdagar

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 116 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om 
temadag för allmänna utskottet som genomförs den 16 november. Till 
eftermiddagspasset, då verksamhetsdialog genomförs, kallas även ersättare i 
allmänna utskottet. Vidare informerar Evegren om den kommande
uppdateringen av kommunens ärendehanteringssystem.

Kommundirektör Charlotte Johansson ger en nulägesbild av covid-19 samt 
informerar rutinerna vid besök av äldreboende och arbetet med suicidprevention.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 117 Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning 
Finns inga delegationsbeslut att redovisa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 118 Anmälningsärenden

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
- Grundvattennivåerna 2020-09-09 
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