
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-30

Sammanträde med 

Plats och tid

Kommunfullmäktige 

Furulidskolans restaurang kl. 18:00 - 19.00

Beslutande
Ledamöter Lars-Erik Fälth (C), ordförande

Beata Allen (C)
Tobias Kreuzpointner (C)
Lars-Inge Hansson (C)
Mats Hansson (M)
Ulf Lundberg (M)
Caroline von Wachenfelt (M)
Irene Oskarsson (KD)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Berndt Dahnson (KD)
Anna Ekström (L), §§ 103 – 112
Arijana Jazic (S)
Birgitta Svensson (S)
Per Magnus Svensson (S)
Annki Stark (S)
Tommy Gustafsson (S)
Helen Karlsson (V)
Kristin Apsey (SD)
Kent Olsson (SD)
Peter Sörensson (SD)

Frånvarande på grund av
minskning av ledamöter till
följd av covid-19

Karl-Gustav Fransson (C)
Gudrun Andersson (C)
Carina Linderfalk (C)
Joacim Ember (M)
Rickard Svärd (M)
Birgith Andersson (M)
Jörgen Svärd (KD)
Margareta Wier (KD)
Jimmy Ekström (L)
Niklas Lindberg (S)
Lena Valencia (S)
Roger Ljungkvist (S)
Åsa Lundqvist (S)
Jan-Olov Adolfsson (MP)
Peter Eliasson (SD)

Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare
Charlotte Johansson, kommundirektör

Utses att justera Tommy Gustafsson och Caroline von Wachenfelt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringens plats Kommunhuset, Kl 16:30, 2020-12-02 Paragrafer 99-112
och tid

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

Vidar Justegård

Ordförande   ……………………………………………
Lars-Erik Fälth

Justerande   …………………………………………….
Tommy Gustafsson och Caroline von Wachenfelt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-11-30

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset

Datum då anslag 2020-12-02 Datum då anslag 2020-12-24
publiceras tas bort

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

Kommunfullmäktige 2020-11-30

§ 99 Upprop

§ 100 Val av justerare

§ 101 Godkännande av föredragningslista

§ 102 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och Interpellationer

§ 103 Budget och skattesats 2021 2020/583

§ 104 Höglandets samordningsförbund 
verksamhetsplan 2021 och budget 
2021-2023 för samråd

2020/390

§ 105 Svar medborgarförslag: 
Trafiksäkerhet vid Tallbacka

2020/400

§ 106 Sammanträdesplan 2021 för 
nämnder och utskott samt årsplan för 
och ekonomiprocesserna 2021

2020/622

§ 107 Avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen MP

2020/650

§ 108 Val av ledamot i kommunstyrelsen

§ 109 Val av ersättare i kommunstyrelsen

§ 110 Beslut att ledamöter kan delta på 
distans i KFs sammanträde

2020/680

§ 111 Fråga från Kristin Apsey (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen (C)

§ 112 Anmälningsärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 99 Upprop

Beslut 
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 100 Val av justerare

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Tommy Gustafsson (S) och Caroline Von Wachenfelt (M) som justerare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 101 Godkännande av föredragningslista

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föredragningslistan med förändringen att punkt 9 Avsägelse som 
ledamot i kommunstyrelsen MP, punkt 10 Val av ledamot i kommunstyrelsen och punkt 11 
Val av ersättare i kommunstyrelsen utgår samt att punkt 13 Fråga från Kristin Apsey 
(SD) till kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C) läggs till.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 102 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och Interpellationer

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, samt

att frågan från Kristine Apsey (SD) får ställas.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande belysningen vid skateparken och 
lekparkerna.

En fråga från Kristin Apsey (SD) till kommunstyrelsens ordförande Beata Allen 
(C) har inkommit.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 103 Budget och skattesats 2021
Dnr KS 2020/583

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa skattesatsen för 2021 till 22,09 kronor,

att fastställa Budget 2021 med flerårsplan 2022–2023 enligt dokument Budget 
2021 del 1, 

att fastställa mål för verksamheten och finansiella mål enligt den 
kommunövergripande verksamhetsplanen i Budget 2021 del 1, 

att fastställa investeringsramen 2021 till 27,6 miljoner kronor, 

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder med 20,0 miljoner kronor. Den totala låneskulden får inte 
överstiga 176,5 miljoner kronor efter nyupplåningen, 

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
nya lån motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
samt

att fastställa borgensavgifterna för 2021 till 0,50 för Aneby Miljö & Vatten AB 
och 0,51 för Stiftelsen Aneby Bostäder.

Ärendebeskrivning 

I kommunfullmäktige den 15 juni § 61 beslutades budgetinriktning för budget 
2021–2023 med ekonomisk budgetram och målredovisning.

Vid budgetberedningens sammanträde den 5 oktober 2020 presenterades Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) scenarioberäkning per 2020-10-01, som ligger 
till grund för skatteunderlagsprognosen. Konjunkturläget är fortsatt mycket 
osäkert. Pandemins utveckling och dess effekter i samhället påverkar 
utvecklingen av skattetillväxten kommande år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utifrån prognosen görs några förändringar jämfört med budgetinriktningen. 

Förändringarna avser:

• Överförmyndarnämndens budget revideras enligt budgetunderlag från
Överförmyndarverksamheten. Förändrad budget från 1 355 tkr till 853 tkr.

• Pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen revideras utifrån prognostiserad
kostnad för 2021–2023.

• Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning utgår från SKR cirkulär
20:39.

• Resultatnivån för år 2021 blir 2,8%, år 2022 3,5% och år 2023 1,7%.

• Soliditetsmåttet är ändrat till 40%.

Vårens budgetprocess ligger till grund för Budget 2021 och flerårsplan 2022–
2023. Inom ramen för detta arbete har förslag till effektiviseringar motsvarande 23 
miljoner kronor arbetats fram. Detta för att nå målet med en ekonomi i balans 
och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi över tid.

Utgångspunkten i budgeten är att nå en resultatnivå över två procent i snitt på 10 
år.

Kommunstyrelsen överlämnade vid sitt sammanträde den 9 mars 2020 
budgetdirektiven inför verksamhetsår 2021 till budgetberedningen. 
Budgetdirektiven pekade ut den politiska viljeinriktningen och uppdragen för 
budgetarbetet 2021.

Investeringsbudgeten har beretts i kommunledningsgruppen och är en 
sammanställning över de projekt som anses mest aktuella att genomföra under 
2021 och i planen för 2022 och 2023. Investeringsbudgeten finns som en del i 
dokumentet Budget 2021 del 1.

Investeringarna för 2021 uppgår 27,6 miljoner kronor. För att kunna genomföra 
investeringarna kommer behov av nyupplåning att uppstå. Kommunfullmäktige 
har tidigare tagit beslut om att låneskulden för 2020 inte får överstiga 156,5 
miljoner kronor (Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 53). Nyupplåning under 2021 
om 20 miljoner kronor skulle innebära en låneskuld om högst 176,5 miljoner 
kronor.

Utskotten och samhällsbyggnadsnämnden har efter kommunfullmäktiges beslut i 
uppdrag att lägga detaljbudget och revidera avdelningarnas verksamhetsplan 
utifrån budget 2021 del 1. Detaljbudget samt verksamhetsplan för avdelningarna 
sammanställs därefter till ”Budget 2021 del 2” som fastställs av kommunstyrelsen 
och anmäls till kommunfullmäktige i december.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Budgetberedningen har haft sammanträden den 13 januari, 20 januari, 24 februari, 
9 mars, 23 mars, 30 mars, 8 april, 27 april, 4 maj, 11 maj, 25 maj, 31 augusti, 

28 september, 5 oktober och 12 oktober. Den 6 och 7 april 2020 hölls 
kommunstyrelsens budgetdagar.

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

Helen Karlsson (V) yrkar att andra att-satsen ersätts med följande;
Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 förstärks med summan av en 
skattehöjning omfattande en krona, samt att de tillkomna medlen fördelas 
proportionerligt mellan avdelningarnas ramar och hanteras enligt förslag i att-sats 
7 i kommunstyrelsens budgetbeslut 2020-11-09.

Helen Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i att-sats 3 – 7.

Helen Karlsson (V) yrkar att skattesatsen för 2021 fastställs till 23.09 kronor.

Anna Ekström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anna Ekström (L) yrkar avslag på Helen Karlsson (V) samtliga yrkanden till 
förändringar i kommunstyrelsens förslag.

Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens samtliga punkter till 
beslut.

Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Arijana Jazic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande uppfattar Helen Karlssons (V) yrkande som ett helt nytt förslag till 
budget- och skattesats.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsens 
budget- och skattesatsförslag ställs mot Helen Karlssons (V) förslag. 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens budget- och 
skattesatsförslag mot bifall till
Helen Karlssons (V) förslag och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens budget- och skattesatsförslag.

Annki Stark (S) deltar inte i beslutet.

Kristine Apsey (SD), Kenth Olsson (SD) och Peter Sörensson (SD) reserverar sig 
mot beslutet med följande motivering;

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

på grund av att budgetberedningen vill skära ner på lärartätheten inom skolan och 
personaltätheten inom äldreomsorgen. Man kan inte skära mer på nedersta 
trappsteget. En trapp ska städas uppifrån och ner. Våra barn och gamla ska inte 
behöva stå tillbaka mer än vad de har gjort Det får vara nog nu.

Helen Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-12 Skattesats 2021
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2020-11-09 Budget 2021
Tjänsteskrivelse Budget del 1 2021
Protokollsutdrag budgetberedning 2020-10-27
Budget del 1 2021 2020-10-28 (Uppdaterad 2020-11-09)

Beslutet skickas till
Allmänna utskottet
Sociala utskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 104 Höglandets samordningsförbund 
verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023 för 
samråd
Dnr KS 2020/390

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2021 samt budget för 2021–2023.

Ärendebeskrivning 
Höglandets samordningsförbund har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
2021 samt budget för 2021–2023. De har nu översänt dessa för samråd i samtliga 
medlemskommuner.

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2021 och budget 2021–2023
Tjänsteskrivelse 2020-10-29
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2020-11-09

Beslutet skickas till
Höglandets samordningsförbund
Ordförande sociala utskottet
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 105 Svar medborgarförslag: Trafiksäkerhet 
vid Tallbacka
Dnr KS 2020/400

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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 15 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
Protokollsbeslut kommunfullmäktige 2020-06-15
Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-09-22
Tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-10-19
Protokollbeslut kommunstyrelsen 2020-11-09

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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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



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 



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 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 106 Sammanträdesplan 2021 för nämnder 
och utskott samt årsplan för och 
ekonomiprocesserna 2021
Dnr KS 2020/622

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 enligt upprättat 
förslag.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2020. I anslutning tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott samt budgetberedningen 
under 2021.

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2021
Protokollsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Protokollsbeslut Allmänna utskottet, 2020-10-19
Protokollsbeslut Barn- och utbildningsutskottet, 2020-10-20
Protokollsbeslut Sociala utskottet, 2020-10-22
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2020-11-09

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Sociala utskottet
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 107 Avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen MP
Dnr KS 2020/650

Beslut 
Ärendet utgår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 108 Val av ledamot i kommunstyrelsen

Beslut 
Ärendet utgår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 109 Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut 
Ärendet utgår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 110 Beslut att ledamöter kan delta på distans 
i KFs sammanträde
Dnr KS 2020/680

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att låta kommunfullmäktiges ledamöter delta på fullmäktiges sammanträden på 
distans.

Ärendebeskrivning 
Utifrån situationen kopplad till covid-19 med ökad smittspridning under hösten 
2020 har frågan om att kunna deltaga på kommunfullmäktiges sammanträden på 
distans aktualiserats. Fullmäktige beslutade 2020-06-15 § 64 att ändra i 
kommunstyrelsens reglemente och möjliggöra deltagande på distans i 
kommunstyrelse, nämnd och utskott. Enligt kommunfullmäktiges nuvarande 
arbetsordning ska fullmäktiges sammanträden hållas i Furulidsskolans matsal. 
Fullmäktige måste fatta ett särskilt beslut om deltagande på distans ska 
möjliggöras. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. 

Beslutsunderlag 
Förslag kommunfullmäktiges presidium 2020-11-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 111 Fråga från Kristin Apsey (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C)

Ärendebeskrivning 
Kristin Apsey (SD) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen (C);

Flera äldre vi har pratat med vågar inte anlita hemtjänst pga att skyddsutrustning 
inte används. På förra kommunstyrelsen ställdes frågan till Mikael Fornander om 
hur skyddsutrustning används. Varvid han svarade att det används vid behov.

Borde man inte alltid använda munskydd och visir när man besöker äldre 
personer eftersom man nu vet att det finns asymtomatisk smitta?

Med tanke på vad som kommer fram i media på senaste tiden om äldreboenden. 
Inga läkarbesök och palliativ vård för covid-19 smittade på äldreboenden.
Hur ser det ut i Aneby kommun, får alla på äldreboenden adekvat läkarvård?

Beata Allen (C) svarar följande på respektive fråga;

Personalen arbetar enligt det som benämns BHK = Basala Hygien- och 
Klädrutiner. Utöver det ska personalen använda visir i samband med ansiktsnära 
arbete eller i de fall de inte kan hålla avstånd till den enskilde.  Det gäller alltid 
oavsett om det finns någon tendens till symtom eller smitta. 

Finns det misstanke på någon typ av smitta, till exempel vinterkräksjuka, 
säsongsinfluensa eller corona så används utöver basala hygien- och klädrutiner 
även munskydd och engångsvisir.

Aneby kommun har varit representerade i den nationella 
punktprevalensmätningen (PPM) som genomförts under hösten. Resultat från 
denna mätning finns att hitta på SKR:s webbsida. Där är 100% det högsta värdet. 
Aneby kommun har ökat värdena över tid. 186 mätningar gjordes under hösten. 
Resultaten visar på en 80%ig följsamhet totalt sett och 92% följsamhet när det 
gäller enbart klädsel. Arbetet med att förbättra resultaten pågår ständigt 
tillsammans med de på varje enhet utsedda hyienombuden.
Alla våra boende på Antuna får adekvat läkarvård. Vi känner inte igen oss i medias 
bild. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 112 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning 
- Arbetsordning 2021 – 2022 för kommunrevisionen i Aneby
- Protokoll kommunrevisionen 2020-11-04
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