
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-08

Sammanträde med Kommunstyrelsen 
Plats och tid Konserthuset kl. 13:00 – 16:30 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Beata Allen (C) Ordförande  
Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Arijana Jazic (S) 2:e vice ordförande  
Tommy Gustafsson (S)  
Niklas Lindberg (S)  
Birgitta Svensson (S)  
Tobias Kreuzpointner (C)  
Anna Ekström (L)  
Anita Walfridsson (M)
Sandra Bergqvist (M)  
Irene Oskarsson (KD)  
Maria Lundblom Bäckström (KD)  
Kristin Apsey (SD) 
Jan-Olov Andersson (MP) 

Ulf Lundberg (M), ersätter Gudrun Andersson (C) 

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 185 - 189 
Tobias Arvåsen, stf. räddningschef §§ 185 - 187 
Caroline Engström, HR-ansvarig §§ 191 - 193 
Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef § 185 
Per-Olof Kättström, miljöinspektör § 186 
Lars Skeppås, teknisk chef § 189 
Mikael Fornander, socialchef § 190 

Utses att justera Birgitta Svensson 

Justeringens plats  2021-11-10 Paragrafer 184-198 
och tid 

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

Hugo Thorén 

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

Justerande   ……………………………………………. 
Birgitta Svensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2021-11-08 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-08 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-11-10 Datum då anslag  2021-12-02 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08 

§ 184 Sekretessärende 1 

§ 185 Ekonomisk månadsuppföljning 
september 

2021/6 

§ 186 Förslag till ny taxa för 
livsmedelstillsyn 

2021/443 

§ 187 Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt 
Lag (2003:773) om skydd mot olyckor 

2021/442 

§ 188 Medborgarförslag: Bowl till 
skateparken 

2020/715 

§ 189 Uppföljning: Renovering av 
Parkskolan med anledning av 
vattenskada 

2021/133 

§ 190 Återrapportering boendebehov inom 
LSS, Funktionshinder omsorgen 

2018/369 

§ 191 Ny lönepolicy 2021/404 

§ 192 Riktlinjer för lönesättning 2021/404 

§ 193 Information: HR 2021/20 

§ 194 Höglandets samordningsförbund: 
Verksamhetsplan 2022 med budget 
för 2022 - 2024 

2021/40 

§ 195 Sammanträdesplan 2022 2021/365 

§ 196 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 

2021/20 

§ 197 Anmälningsärenden 

§ 198 Delegationsbeslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 184 Sekretessärende 1 

Paragrafen krävde omedelbar justering - återfinns i separat protokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-11-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 185 Ekonomisk månadsuppföljning 
september 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per september 2021 avseende Aneby 
kommuns verksamheter, samt 

att fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med september visar på 17,3 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 8,6 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget om 8,7 miljoner kronor. I resultatet för perioden saknas dock kostnader 
för nya löneavtal, vilka betalas ut retroaktivt från april under oktober månad. 
Löneavtalet motsvarar en uppskattad kostnad om 4,8 miljoner kronor för 
perioden. 

Prognosen kvarstår från delårsbokslutet och visar på ett helårsresultat om 8,1 
miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en 
negativ avvikelse om 3,9 miljoner kronor. 

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 15,9 miljoner kronor. 
Finansförvaltningen väntas ge ett överskott på 11,9 miljoner kronor, vilket 
balanserar delar av underskottet. Det som är positivt är att senaste 
skatteunderlagsprognosen (SKR, cirkulär 21:35) visar på ännu högre skatteutfall, 
förbättring om 1,9 miljoner kronor. Ny prognos som inkluderar senaste 
skatteunderlagsprognosen hanteras efter oktober. 

I de verksamheter som uppvisar negativ avvikelse pågår åtgärder för att minska 
underskottet och arbeta för att uppnå en budget i balans.  
 
Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 
Månadsuppföljning 2021 Aneby kommun 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-10-18 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2021-10-19 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-20 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2021-10-21 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-11-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 186 Förslag till ny taxa för livsmedelstillsyn 
Dnr KS 2021/443 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till ny taxa för livsmedelstillsyn. 

Ärendebeskrivning  
Aneby har tidigare bytt taxa inom miljöbalkstillsynen från schabloniserade 
årsavgifter till timavgift för verklig arbetstid eller fasta avgifter för vissa ärenden. 
Debitering sker i efterhand. 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar också göra så för livsmedelstillsynen. 
Regeringen kräver också i förordning 2021:176 att kommuner övergår till 
debitering i efterhand senast till 1 januari 2024. 

Kommunerna på Höglandet har beslutat om denna gemensamma taxa som 
kommer från Vetlanda, som i sin tur härstammar från SKR. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och miljöinspektör Per-Olof Kättström 
föredrar ärendet. 

Yrkande 
Anita Walfridsson (M) och Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11  
Förslag på ny taxa för livsmedelstillsyn 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-20 
      
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-11-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 187 Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:773) om skydd mot olyckor 
Dnr KS 2021/442 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
enligt Lag (2003:773) om skydd mot olyckor. 

Ärendebeskrivning  
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett gällande 
handlingsprogram. Handlingsprogrammet utgör ett övergripande styrdokument 
och beskriver de övergripandemålen förverksamheten och vilka risker som kan 
kräva räddnings insatser. Det redovisas även förmåga att genomföra 
räddningsinsats och hur den olycksförebyggandeverksamheten är planerad. 

Ett förslag till nytt handlingsprogram har arbetats fram och beslut om antagande 
ska tas av kommunfullmäktige. Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller 
beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de 
myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Samråds redogörelse återfinns 
i bilaga B. 

Stf. räddningschef Tobias Arvåsen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Handlingsprogram för förebyggandeverksamhet och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:773 ) om skydd mot olyckor 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-20 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 188 Medborgarförslag: Bowl till skateparken 
Dnr KS 2020/715 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om anläggande av en bowl i 
skateparken enligt bilaga, samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om anläggande av en bowl i skateparken i Aneby inkom den 26 
december 2020. 

I medborgarförslaget skrivs bland annat; 
”Mitt förslag är att utöka skateparken med en bowl. Det är en cementerad grop i 
marken, där man droppar för att snabbt få fart till att åka på sidorna/väggarna av 
bowlen. 

Idag är skateparken liten med få hinder och ramper. Dock är det många användare 
som åker i den dagligen under våren, sommaren och hösten. Det är ofta fullt, vilket 
resulterar att många går hem och blir sittandes framför datorn. För att främja hälsan 
bland kommunens barn och  
ungdomar bör därför skateparken bli utökad.” 

I svaret konstateras sammanfattningsvis att precis som skrivs i medborgarförslaget är 
skateparken idag förhållandevis liten men ändå relativt välbesökt och uppskattad. 
Kommunen delar den positiva synen och det hälsofrämjande som skateparken bidrar 
till i samhället.  
Att anlägga en bowl som föreslås är kostsamt och kräver sannolikt, precis som nämns 
i förslaget, någon form av extern finansiering. Aneby kommun tar med sig förslaget 
och kommer att arbeta med att försöka utveckla skateparken på olika sätt framöver. 
Medborgarförslaget kommer också att beaktas i kommande budgetprocesser. 

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Medborgarförslag Bowl till skateparken 
Förslag svar MBF bowl skatepark 2021-10-11 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2020-715 

Simon Nilsson 
Skolgatan 14 
 578 31  ANEBY 

simonnilsson4848@gmail.com 

Svar på medborgarförslag om en bowl till skateparken 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om en bowl till 

skateparken i Aneby. 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Mitt förslag är att utöka skateparken med en bowl. Det är en 

cementerad grop i marken, där man droppar för att snabbt få fart till att 

åka på sidorna/väggarna av bowlen.  

Idag är skateparken liten med få hinder och ramper. Dock är det många 

användare som åker i den dagligen under våren, sommaren och hösten. 

Det är ofta fullt, vilket resulterar att många går hem och blir sittandes 

framför datorn. För att främja hälsan bland kommunens barn och 

ungdommar bör därför stakeparken bli utökad. Yta är inget problem då 

det ligger ett tomt fält bredvid skateparken. Mitt förslag är att till våren 

då marken tinar börja gräva en Bowl. Då kan man välja på att antingen 

från början gräva en grop med den formen man vill ha eller så sätter 

man in ram/mall och sedan täcker den med cement. För att få pengar till 

projektet kan ni annonsera ut namnet på skateparken till högstbjudande 

lokala företag. Skateboard är en sport som bara har vuxit sen dess start. 

Ett bra bevis på detta är att det nyligen har blivit en gren i OS. Själv kan 

jag inte se några hinder eller nackdelar med att bygga ut skateparken med 

en bowl.” 

Precis som skrivs i medborgarförslaget är skateparken idag 

förhållandevis liten men ändå relativt välbesökt och uppskattad. Aneby 

kommun delar den positiva synen och det hälsofrämjande som 

skateparken bidrar till i samhället, samt i intentionerna i 

medborgarförslaget om att arbeta för att utveckla såväl skateparken som 

lekplatser och andra allmänna platser runtom i kommunen utifrån de 

resurser som finns att använda för dessa ändamål.  

Bilaga 1. 1/2



Aneby kommun har nyligen ställt sig positiv till ett annat 

medborgarförslag om förbättrad belysning vid just skateparken. Att 

anlägga en bowl som föreslås är kostsamt och kräver sannolikt, precis 

som nämns i förslaget, någon form av extern finansiering. Aneby 

kommun tar med sig förslaget och kommer att arbeta med att försöka 

utveckla skateparken på olika sätt framöver. Medborgarförslaget kommer 

också att beaktas i kommande budgetprocesser. 

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Bilaga 1. 2/2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 189 Uppföljning: Renovering av Parkskolan 
med anledning av vattenskada 
Dnr KS 2021/133 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar om arbetet med renoveringen. 
Byggnationerna flyter på enligt plan, och redogör med bilder för 
kommunstyrelsen hur installationerna fortlöper. Nya väggar och tak har satts upp, 
och köksmaskinerna och ventilationssystemet har börjat att komma på plats. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 190 Återrapportering boendebehov inom 
LSS, Funktionshinder omsorgen 
Dnr KS 2018/369 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga boendealternativ inom 
området bostad med särskild service för vuxna LSS, samt 

att presentera förslag och kostnader i planeringsförutsättningar för 2023. 

Reservation 
Anna Ekström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 att ge kommundirektören i uppdrag att 
omgående starta en utredning avseende Bostad med särskild service för Vuxna 
enligt LSS, utredningen skulle enligt beslut slutredovisas oktober 2020.  
Sociala avdelningen har sedan 2018 beskrivit nuvarande och kommande behov 
inom funktionshinderområdet. Genomförda kartläggningar har sammantaget 
påvisat ett ökat behov av olika boendealternativ för personer som tillhör de olika 
personkretsarna inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Det ökade behovet av insatser avser såväl nuvarande som 
prognosticerande kommande behov.    

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-07,  
att det utifrån redovisad rapport i nuläget inte är aktuellt med byggnation av nytt LSS-boende 
att förvaltningen fortsatt följer hur behovet över tid utvecklas, samt att kommundirektören till 
kommunstyrelsen senast i november 2021 återkommer med en uppdaterad bild av behovet 

Nuvarande och framtida behov av boendealternativ inom 
funktionshinderområdet
Sociala avdelningen har sedan Utredningen avseende Bostad med särskild service för vuxna 
personer LSS presenterades i kommunstyrelsen 2020-12-07 möjliggjort hemtagning 
av två tidigare externa placeringar. Förnärvarande pågår 1 extern placering 
avseende personkrets inom LSS. Verksamheten prognostiserar för budgetåret 
2021 ett underskott avseende externa placeringar LSS motsvarande 3,6 miljoner 
kronor.  

Under de senaste månaderna har tre kommuninvånare, utifrån platsbrist i Aneby 
kommun, aktivt och på egen hand valt att söka boende i annan kommun, två av 
dessa personer tillhör LSS, Lagen om Stöd och Service för vissa 
funktionshindrade, en person tillhör SOL, Socialtjänstlagen. Vidare har tre till fyra 
personer av de som idag bor på servicebostad Storgatan ett omvårdnadsbehov 
som motsvarar det som kan erbjudas på gruppbostad.  
Det är samtidigt viktigt att påtala att dessa personer utifrån kvarboendeprincipen 
har rätt att bo kvar på servicebostad Storgatan i det fall de själva så önskar.  
Nedan följer en redogörelse avseende aktuellt läge samt prognostiserat kommande 
behov. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Aktuellt behov 
Totalt behov för två personer.   
Ett behov avser gruppbostad (verkställs idag genom extern placering)  
Ett behov avser servicebostad/trapphusboende beslut 2021-08-11, har ej kunnat 
verkställas på grund av platsbrist, (verksamheten undersöker möjliga alternativ).   

Prognostiserat behov 2023 
Totalt behov, utöver tidigare redovisat under aktuellt behov, tre personer. 
Ett behov avser gruppbostad   
Två behov avser servicebostad/Trapphusboende   

Prognostiserat behov 2025 
Totalt behov, utöver tidigare redovisat under aktuellt behov samt prognostiserat 
behov 2023, två personer.  
Två behov avser gruppbostad 

Sammanfattning  
Sociala avdelningen har sedan ungefär 2,5 år tillbaka inte på egen hand förmått att 
möta behovet av boendelösningar inom LSS, behovet har tillgodosetts och 
tillgodoses fortsatt genom köp av plats hos externa aktörer. Verksamhetens 
kartläggning visar i likhet med föregående års kartläggning på en generell ökning 
av antalet individer som om de bor kvar i kommunen sannolikt kommer ha behov 
av olika boendealternativ inom LSS. Den genomförda kartläggningen visar att 
behoven, trots att vissa personer på grund av platsbrist i Aneby kommun valt att 
söka boendeplats i annan kommun, kvarstår och avser såväl gruppbostad som 
servicebostad/ trapphusboende. Förvaltningen bedömer att det utifrån 
genomförd kartläggning finns anledning för förvaltningen att ytterligare utreda 
hur de prognostiserade behoven bäst kan tillgodoses.  

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Yrkande 
Irene Oskarsson (KD), Birgitta Svensson (S) och Tobias Kreuzpointner (C) yrkar 
bifall till sociala utskottets förslag till beslut. 

Anna Ekström (L) yrkar på ett tillägg till sociala utskottets förslag: 
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga boendealternativ inom 
området bostad med särskild service för vuxna LSS där projektering av 
gruppboende ingår. 

Beslutsgång 
Ordförande Beata Allen (C) ställer sociala utskottets förslag mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller sociala utskottets förslag. 

Ordförande Beata Allen (C) ställer Anna Ekström (L) tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-15 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-12-07 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2020-11-09 
Tjänsteskrivelse funktionshinderomsorgen, 2020-10-30 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2021-10-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 191 Ny lönepolicy 
Dnr KS 2021/404 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa reviderad lönepolicy. 

Ärendebeskrivning  

Den nya lönepolicyn avser att ersätta befintlig lönepolicy (fastställd av 
Kommunfullmäktige 2013-02-25 §12). Förslaget har samverkats i den 
kommunövergripande samverkansgruppen 2020-03-19. Policyn har förenklats i 
innehåll och skrivning. 

Förändringar i riktlinjen inkluderar: 

- Uppdateringar av begrepp relaterade till lön och centrala kollektivavtal
- Förenkling och förtydligande av utgångspunkter för lönesättning med

målsättning att tydligare koppla lön till prestation och måluppfyllelse.

HR-ansvarig Caroline Engström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Förslag till ny lönepolicy 
Nuvarande lönepolicy 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 192 Riktlinjer för lönesättning 
Dnr KS 2021/404 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad riktlinje. 

Ärendebeskrivning  

Den nya riktlinjen avser att ersätta Lönepolitiska regler i Aneby kommun 
(fastställd av Kommunstyrelsen 2013-03-12 §41). Förslaget har samverkats i den 
kommunövergripande samverkansgruppen 2020-03-19. Riktlinjen har förenklats i 
innehåll och skrivning samt uppdaterats mot nya centrala kollektivavtal.  

Förändringar i riktlinjen inkluderar: 

- uppdateringar av begrepp kopplat till lön och centrala avtal
- förtydligande av att chef ska motivera lönesättning kopplat till prestation

och måluppfyllelse (4.3)
- lönesättning av visstidsanställda (4.4)
- löneöversyn för medarbetare med lång frånvaro (4.5)
- hantering av lönetillägg (7)
- förtydligande av lönesättning efter vidareutbildning (10)
- förtydligande av hantering vid intressekonflikt eller risk för jäv (12)
- borttag av kvarköp som lönepolitisk strategi (delegation av beslut om

kvarköp till kommundirektör kvarstår genom delegationsordningen)

HR-ansvarig Caroline Engström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Förslag till ny riktlinje för lönesättning i Aneby kommun 
Nuvarande lönepolitiska regler 

Beslutet skickas till 
HR-ansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 193 Information: HR 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om följande: 

- Sjukfrånvaron fram till september 2021 är ungefär på 2020 års nivå.
- I rekryteringen till ny kommunchef så håller referenser på att tas. Just nu

är det fyra kandidater kvar. Referensmöte kommer att hållas i veckan, och
därefter så kommer processen att gå vidare med en kandidat.

- Löneöversynen för 2021 är avslutad, och löneutbetalning av de nya
lönerna (inklusive retroaktiva utbetalningar).

- Uppföljningarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår på
kommunens olika enheter. Kommunstyrelsen kommer att få information
om resultatet på sammanträdet i december.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 194 Höglandets samordningsförbund: 
Verksamhetsplan 2022 med budget för 2022 - 
2024 
Dnr KS 2021/40 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2022 samt budget för 2022 - 2024. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets samordningsförbund har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
2022 samt budget för 2022 - 2024. De har nu översänt dessa för samråd i samtliga 
medlemskommuner. 

Yrkande 
Anna Ekström (L) och Birgitta Svensson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut Höglandets samordningsförbund, 2021-10-20 
Verksamhetsplan 2022 och budget 2022 - 2024 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 195 Sammanträdesplan 2022 
Dnr KS 2021/365 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 enligt upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att fastställa budgetberedningens sammanträdesdagar och årsplan för 
ekonomiprocesserna 2022 i enlighet med upprättat förslag, samt 

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022 i enlighet med upprättat 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2022 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2022. 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 2021-10-12 
Förslag till sammanträdesdagar 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 196 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om följande: 

- Kommunledningen har haft lokal ISF under förmiddagen, och konstaterar
efter att haft låga smittotal den senaste tiden nu återigen fått in covid-19
smittspridning i verksamheten. Alla medarbetare och förtroendevalda
uppmanas att fortsatt hålla god handhygien och följa de allmänna råden,
och framförallt så uppmärksammas det om vikten av att vaccinera sig.

- Förvaltningen ska träffa Kriminalvården nästa vecka för fortsatta
diskussioner kring etablering av Kriminalvårdsanstalt i kommunen.

- Kommunstyrelsens ordförande har deltagit på ett första Enande möte för
social hållbarhet i Jönköpings län, ett länsövergripande forum där
landshövdingen är sammankallande. Länsstyrelsen verkar för att nationella
mål ska få genomslag i länet och arbetar för social hållbarhet utifrån
uppdrag inom integration, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor,
brottsförebyggande, föräldraskapsstöd, ANDTS (alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel om pengar), mänskliga rättigheter, barnets
rättigheter och demokrati. Syftet med arbetet i Forum för social hållbarhet
är att bidra till ökad social sammanhållning och ett mer inkluderande
Jönköpings län.

- Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Regional transportplan
2022-2033 och Regional cykelstrategi är i sin slutfas och beslut kommer
att fattas i respektive kommun under våren 2022.

- Kommuninvest har bjudit in till samråd med alla medlemsorganisationer
där information och diskussion fördes om konsekvenserna av den
riskskatt som planeras införas 2022. Kommuner och regioner uppmanades
att skicka in eventuella synpunkter och kommentarer senast den 30
november. Beslut om nya avgifter för att täcka riskskatten fattas under
december månad.

- Kommunerna i Jönköpings län har fått fråga om intresse finns för att
tillsammans med Region Jönköpings län delta på Almedalen 2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 197 Anmälningsärenden 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll allmänna utskottet, 2021-10-18 

Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2021-10-19 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-20 

Protokoll sociala utskottet, 2021-10-21 

Protokoll primärkommunalt samverkansorgan, 2021-09-09 
- Bilagor PKS

Styrelseprotokoll Aneby Miljö & Vatten AB, 2021-09-28 

Protokoll Höglandets överförmyndarnämnd, 2021-10-13 

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2021-10-20 

Beslut om statlig medfinansiering för gång och cykelväg på Furulidsgatan,  2021-
10-06

Beslut om statlig medfinansiering för gång-, cykel- och mopedpassage över 
Bredestadsvägen, 2021-10-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-11-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 198 Delegationsbeslut 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag  
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2021-11-01 
Redovisning av delegationsbeslut HR-ansvarig, 2021-11-01 
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