
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-26

 
 
Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
Plats och tid Furulidskolans restaurang kl. 18:00 – 20:15  
 
Beslutande 

Ledamöter Lars-Erik Fälth (C), ordförande  
Lars-Inge Hansson (C), vice ordförande  
Tommy Gustafsson (S), 2: a vice ordförande  
Beata Allen (C)  
Tobias Kreuzpointner (C)  
Gudrun Andersson (C)  
Caroline Von Wachenfelt (M) 
Mats Hansson (M)  
Rickard Svärd (M) 
Irene Oskarsson (KD) 
Jörgen Svärd (KD) 
Berndt Dahnson (KD) 
Maria Lundblom Bäckström (KD)  
Margareta Wier (KD)  
Jimmy Ekström (L) 
Anna Ekström (L) §§71-83 
Arijana Jazic (S)  
Birgitta Svensson (S)  
Annki Stark (S)  
Lena Valencia (S)  
Roger Ljungkvist (S) 
Helen Karlsson (V)  
Jan-Olov Adolfsson (MP)  
Kristin Apsey (SD)  
 

 
Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Widell (S) ersätter Niklas Lindberg (S)  

Gerald Apsey (SD) ersätter Kenth Olsson (SD) 
Uno Svensson (C) ersätter Karl-Gustav Fransson (C) 
Sune Svensson (S) ersätter Åsa Lundqvist (S) 
Jan Andersson (C) ersätter Carina Linderfalk (C) 
 

 
Frånvarande ledamöter  

 Birgith Andersson (M) 
Joacim Ember (M) 
Ulf Lundberg (M) 
Per-Magnus Svensson (S) 
Peter Sörensson (SD) 
Peter Eliasson (SD) 

 
Tjänstemän Ghenoa Abbas, sekreterare 
 Mikael Fornander, kommundirektör 
 Erik Wikström, sekreterare     
Utses att justera Birgitta Svensson och Caroline Von Wachenfelt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-09-26 

 
Justeringens plats  Måndagen 2022-10-03 kl. 14.00, Teams    Paragrafer 71-101 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Ghenoa Abbas 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Lars-Erik Fälth 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Birgitta Svensson och Caroline Von Wachenfelt 
  

2



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-09-26 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-26 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-10-03 Datum då anslag  2022-10-24 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Ghenoa Abbas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-09-26 

 
 

§ 71 Upprop   

§ 72 Val av justerare   

§ 73 Inkomna medborgarförslag, motioner 
och interpellationer 

  

§ 74 Godkännande av föredragningslistan   

§ 75 Information: Brottsofferjouren 
angående förbättringar för brottsoffer, 
vittnen och anhöriga. 

  

§ 76 Antagande av ny översiktsplan för 
Aneby kommun 

2016/629  

§ 77 Fastställande av VA-plan och VA-
policy 

2022/178  

§ 78 Upphörande av förtroendeuppdrag 
som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 

2022/265  

§ 79 Bidrag till enskilda vägar i Aneby 
kommun 

2022/210  

§ 80 Tomtpriser i Aneby kommun 2022/267  

§ 81 Revisionens äskande om 
tilläggsbudget för 2022 

2022/298  

§ 82 Medfinansiering av Astrid Lindgrens 
hembygds leaderområdet 2023 – 
2029 

2020/520  

§ 83 Ansökan om utökad borgen Stiftelsen 
Aneby bostäder 

2022/35  

§ 84 Svar på medborgarförslag: Angående 
ändring av skolans organisation 

2022/215  

§ 85 Svar på medborgarförslag: Angående 
kommunens civila beredskap 

2022/138  

§ 86 Svar på medborgarförslag: Angående 
"tysta områden" i Askeryd socken 

2022/140  

§ 87 svar på medborgarförslag: Angående 
vindkraft i Lönhult 

2022/146  

§ 88 Svar på medborgarförslag: Lägg veto 
mot vindkraftsplanerna i Lönhult 

2022/176  

§ 89 Svar på medborgarförslag: Angående 
att förlänga gång- och cykelvägen 
från Blågrindar till Aneby tätort 

2022/169  

§ 90 Svar på medborgarförslag: Anlägga 
en grusväg/stig från Karlstorp till 
busshållsplatsen Smedstorp för att 
underlätta kollektivt resande samt 
främja rörelse efter ombyggnation av 
riksväg 32 

2022/181  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2022-09-26 

§ 91 Svar på medborgarförslag: 
Parkeringsfråga på Parkskolan 

2022/86  

§ 92 Svar på medborgarförslag: Fler fasta 
bänkar vid Svartån 

2022/73  

§ 93 Svar på medborgarförslag: Angående 
upprustning av badplatsen Pinte vid 
Assjön 

2022/185  

§ 94 Svar på medborgarförslag: 
Upprustning av lekparken i södra 
Aneby 

2022/239  

§ 95 Svar på medborgarförslag: Soptunnor 
vid elljusspåret 

2022/101  

§ 96 Svar på  motion: Utred och säkra 
ekonomisk säkerhet för vindkraftverk 
innan startbesked ges 

2022/84  

§ 97 Svar på motion: Angående fler 
solceller i kommunen – nu! 

2021/489  

§ 98 Svar på motion: Att solceller för 
elproduktion placeras på 
kommunägda fastigheters tak som 
lämpar sig för ändamålet 

2022/167  

§ 99 Svar på motion: Angående 
anläggande av hundrastgård i Aneby 
tätort 

2021/488  

§ 100 Benämning av rådet för frågor om 
funktionsnedsättning 

  

§ 101 Anmälningsärenden   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 71 Upprop 
 
Beslut  
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 72 Val av justerare 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Birgitta Svensson (S) och Caroline Von Wachenfelt (M) som justerare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 73 Inkomna medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige: 

- Medborgarförslag: Angående utplacering av vägskyltar till de mindre 
orterna i kommunen. KS 2022-276 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 74 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna föredragningslistan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 75 Information: Brottsofferjouren angående 
förbättringar för brottsoffer, vittnen och anhöriga. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige får besök av brottsofferjouren Jönköping. Brottsofferjouren 
presenterar sitt uppdrag och hur verksamhetens verkställighet ser ut i praktiken. 
Ärendet föredras av brottsofferjourens ordförande Marie-Louise Lövdal och 
vittnesstödjaren Siv Blom. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 76 Antagande av ny översiktsplan för Aneby 
kommun 
Dnr KS 2016/629 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta förslag till ny översiktsplan för Aneby kommun. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) och Gerald Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet 

Ärendebeskrivning  
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Det är kommunfullmäktige som 
fattar beslut om antagande eller ändringar av översiktsplan. Översiktsplanen ska 
täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur 
kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara 
lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. 
Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande. 

Efter granskningstiden ska kommunen, enligt plan- och bygglagen 3 kap 17 §, i ett 
särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de 
förslag som synpunkterna gett anledning till. 

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier 
för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanens syfte är att redovisa 
målsättningar och riktlinjer som vägledning och stöd i beslut om användningen av 
mark och vatten. Planen ska utgöra tydliga spelregler för samhällsbyggandet och 
visa hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan styrs av plan- och bygglagen. 

Den politiska viljan i Aneby kommun är att se översiktsplanen tillsammans med 
den strategiska planen som de övergripande dokumenten för kommunens 
åtaganden. 

Förslag till översiktsplan för Aneby kommun har varit ute på granskning under 
tiden 13 april 2022 till och med 13 juni 2022. Under granskningstiden har 
planhandlingarna varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. 
Kungörelse om granskning har publicerats i Smålands-Tidningen, Tranås Tidning 
och Smålands Dagblad den 12 april 2022, samt anslagits på kommunens 
anslagstavla den 13 april 2022. Utöver detta så har information om att 
planförslaget finns tillgängligt för granskning annonserats på kommunens 
hemsida, som klickbar annons i digital lokaltidning samt på kommunens sociala 
medier. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhusets reception samt på 
kommunens hemsida. 

Under granskningstiden har tre tillfällen för öppna möten varit inplanerade; 
tisdagen den 3 maj på Gransnäs ungdomsgård i Askeryd, onsdagen den 4 maj i 
form av digitalt möte samt onsdagen den 18 maj i Aneby kommunhus i Aneby 
tätort. De två första mötena blev inställda på grund av bristande intresse. På det 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

sista mötet deltog endast tre kommunmedlemmar, utöver förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 

Totalt har 25 yttranden kommit in under granskningstiden. I 
granskningsutlåtandet redovisas de inkomna synpunkterna och kommunens 
kommentarer till dessa samt förslag till revideringar. I utlåtandet har inkomna 
synpunkterna reviderats något för att följa samma format. Styrgrupp för 
översiktsplanearbetet har utgjorts av kommunstyrelsens presidium, ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden och utskotten, ordföranden i Stiftelsen Aneby 
Bostäder, Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, Aneby Miljö & Vatten AB samt en 
ledamot vardera från Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen. 
När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när 
eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, får planen laga kraft. 
Senast andra dagen efter det att protokollet över beslutet att anta översiktsplanen 
har justerats ska det tillkännages på kommunens anslagstavla på webben och 
tillgängliggöras i kommunens lokaler eller på annan plats. När beslutet att anta 
översiktsplanen har tillkännagetts ska kommunen senast dagen efter skicka ett 
meddelande om detta och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen. 
Kommunen ska även hålla planen tillgänglig på sin webbplats. Beslutet om att 
anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett 
lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen 
än kommunfullmäktige. 

Den nya översiktsplanen har tagits fram enligt följande steg: 

1. Medborgardialog 
Tidiga möten med medborgare och övriga aktörer har genomförts. Medborgarna 
har bidragit med mycket faktaunderlag och värdefull lokalkunskap till planen. De 
har även bidragit med idéer om hur man kan utveckla orten, byn eller 
kommundelen som man bor i. 

Totalt har cirka 270 personer deltagit under de fysiska mötena. 

2. Kommunen tar fram ett första förslag till översiktsplan – samrådshandling 
Med ”Ett gott liv i en hållbar kommun – Översiktsplan för Aneby kommun” som 
grund ses samtliga områden över. Utifrån nya idéer, större kunskapsunderlag, 
medborgarmöten och politiska visioner tas ett nytt planförslag fram. Under våren 
2021 presenterades ett första digitalt förslag på ny översiktsplan. 

3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd 
Förslag till översiktsplan för Aneby kommun har varit ute på samråd under tiden 
9 mars 2021 till och med 24 maj 2021. Under samrådstiden har planhandlingarna 
varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Samrådet 
annonserades på kommunens digitala anslagstavla samt på sociala medier. 
Handlingarna har varit utställda i kommunhusets reception samt på kommunens 
hemsida. 34 yttranden inkom under samrådstiden. 

4. Kommunen ställer ut förslaget för granskning 
Efter ändringar utifrån inkomna synpunkter under samrådet ställdes planförslaget 
ut för allmän granskning. Kommunstyrelsen beslutade 5 april 2022 att i en 
underrättelse informera om sitt förslag till översiktsplan och låta förslaget granskas 
från och med 13 april 2022 till och med 13 juni 2022.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Under granskningstiden har planhandlingarna varit utsända på remiss till 
myndigheter, nämnder och sakägare. Granskningen annonserades på kommunens 
digitala anslagstavla samt på sociala medier.  

Handlingarna har varit utställda i kommunhusets reception samt på kommunens 
hemsida. Under granskningstiden planerades tre öppna möten, två av dessa 
ställdes in på grund av bristande intresse. 25 yttranden inkom under granskningen. 

5. Översiktsplanen antas 
Kommunfullmäktige antar det färdiga planförslaget. När tiden för överklagande 
löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har 
prövats slutgiltigt och avslagits, får planen laga kraft. 

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

Kristin Apsey (SD) yrkar på att utredningsområdena i översiktsplanen, gällande 
vindkraft, som inte hunnit få laga kraft, ska tas bort. Detta för att fler medborgare 
inte ska få sina fastighetsvärden sänkta, och att det inte ska bli mer miljöförstöring 
än vad redan är. 

Jimmy Ekström (L), Irene Oskarsson (KD), Helen Karlsson (V) och Bernt 
Dahnson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kristin Apseys (SD) förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18 
Särskilt utlåtande, 2022-08-22 
Aneby kommuns förslag till ny översiktsplan; 
https://karta.itsam.se/aneby/oversiktsplan/antagande/ 
Förslaget i ett sammanställt pdf-dokument 
Kartbilaga i sammanställd pdf-dokument 
Protokollsbeslut styrgrupp för översiktsplanearbetet, 2022-08-22 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Planarkitekten Sonja Michanek 
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KF § 77 Fastställande av VA-plan och VA-policy 
Dnr KS 2022/178 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta VA-plan, inklusive VA-policy, VA-översikt och VA-handlingsplan, för 
Aneby kommun. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsavdelningen har tillsammans med Amaq tagit fram ett förslag till 
VA-plan (VA-översikt, VA-policy samt handlingsplan). För arbetet har konsult 
från SWECO anlitats, som finansierats främst genom LOVA-stöd. 

VA-planen har varit ute på samråd 1/6 - 20/8 2022. En synpunkt från 
räddningstjänsten har kommit in, som gäller att brandvattenförsörjningen bör 
omnämnas i planen. Frågan behandlas normalt inte i en VA-plan, utan hanteras 
bättre i andra dokument. Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 

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

Beslutsunderlag  
VA-översikt 
VA-policy 
VA-handlingsplan 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen
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KF § 78 Upphörande av förtroendeuppdrag som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2022/265 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att upphäva Rasmus Rehns (L) uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

att utse Johanna Bladelius (L) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteanteckning 2022-09-19 
      

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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KF § 79 Bidrag till enskilda vägar i Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/210 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har två för närvarande olika former av bidrag för enskilda vägar. 
I första hand betalar kommunen ut tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till enskilda vägföreningar. Detta bidrag har gällt sedan 1 januari 
2009 efter beslut i kommunfullmäktige i november 2008. Förslaget är att detta 
bidrag kvarstår på samma sätt även fortsättningsvis, dock med förändringen att 
bidrag efter ansökan betalas ut en gång per år, detta för att minska 
administrationen. I kommunfullmäktiges beslut från 2008 framgår att bidraget ska 
betalas ut två gånger per år.  

I dåvarande kommunalfullmäktige beslutades i oktober 1970 om kommunalt 
bidrag till enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag, vägar som utgör 
utfartsvägar. Enligt regelverket är bidraget 70 öre per löpmeter när det kommer 
till vägar med permanentboende och 50 öre per löpmeter när det kommer till 
vägar där det rör sig om fritidsboende. Bidrag hanteras av tekniska enheten. 
Bidraget har inte betalats ut de senaste åren, men har nu efterfrågats av någon 
enstaka fastighetsägare. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Yrkande 
Beata Allen (C) yrkar på återremittering till kommunstyrelsen då det tillkommit ny 
information i ärendet som måste arbetas in i regelverket för vägbidrag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Beata Allens (C) yrkande om återremiss mot att ärendet skall 
avgöras idag och finner att ärendet skall återremitteras. 

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag kommunalfullmäktige 1970-10-08 § 78 med bilaga  
Protokoll kommunfullmäktige 2008-11-24 § 88  
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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KF § 80 Tomtpriser i Aneby kommun 
Dnr KS 2022/267 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att följande tomtpriser gäller vid försäljning av kommunens mark från och med 1 
januari 2023; 

- Tomtmark för bostadsbebyggelse i Aneby tätort 150 kronor per 
kvadratmeter, 

- Tomtmark för bostadsbebyggelse i övriga kommunen 100 kronor per 
kvadratmeter, 

- Industrimark som är färdigställd och byggklar 50 kronor per kvadratmeter, 
- Industrimark som kräver markberedning 30 kronor per kvadratmeter, 

 
att tomter på Skärsjö udde undantas och säljs enligt separat prissättning beslutad 
under 2015, samt 

att kommunstyrelsen ges möjlighet att justera prissättningen i enskilda fall. 

Reservation: 

Kristin Apsey (SD)och Gerald Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Aneby kommun fastställde försäljningspris för kommunal 
mark i november 2001. Sedan dess har ingen förändring skett, undantaget för 
Skärsjö udde där tomterna säljs enligt separat prissättning beslutad under 2015. 

Markpriserna för kommunens mark till försäljning ser för närvarande ut enligt 
följande; 

- Industrimark 34 kronor per kvadratmeter 
- Tomtmark Aneby 63 kronor per kvadratmeter 
- Tomtmark Sunhult, Frinnaryd 60 kronor per kvadratmeter 
- Tomtmark Hullaryd, Askeryd, Vireda och Haurida 45 kronor per kvadratmeter 
 
Utifrån omvärld och vad det idag kostar att exploatera är det rimligt att förändra 
och höja den generella prissättningen för tomtmark i kommunen. När nya 
exploateringsområden tas fram kommer sannolikt särskild prissättning behöva 
arbetas fram och beslutas för dessa tomter. Förslaget är ett generellt tomtpris i 
Aneby tätort om 150 kronor per kvadratmeter. I övriga kommunen 100 kronor 
per kvadratmeter. För industrimark föreslås 50 kronor per kvadratmeter för 
färdigställd mark. För industrimark som kräver mer beredning föreslås ett pris om 
30 kronor per kvadratmeter. Allmänna utskottet bör även fortsättningsvis ges 
möjlighet att frångå prissättningen vid vissa tillfällen i enskilda försäljningar. 
 
Jämförelser med andra kommuner på höglandet 
Tomter i Eksjö i Kvarnarp, från 250 kronor per kvadratmeter, flertal tomter över 
300 kronor per kvadratmeter. I Södra Hanskeryd i Nässjö finns område med 
lediga tomter. Tomtpriserna ligger från omkring 500 kronor upp till 700 kronor 
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per kvadratmeter. Tomter på Tällevad i Sävsjö kostar omkring 150 kronor per 
kvadratmeter. Tomter utanför Sävsjö tätort kostar omkring 100 kronor per 
kvadratmeter. Tranås kommun tar 430 kronor per kvadratmeter för tomter i 
fjärde etappen i Norraby. För tomter i de mindre samhällena tar kommunen 10 
000 kronor per tomt. I Vetlanda kommun sätts separata priser för planerade 
områden inom tätorten. I de mindre tätorterna är tomtpriset 50 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Yrkanden 
Beata Allen (C) och Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kristin Apsey (SD) yrkar på att sista attsats tas bort. Att allmänna utskottet ges 
möjlighet att justera prissättningen i enskilda fall. Detta för att alla medborgare 
skall behandlas lika, och för att undvika missförstånd, och minska arbetsbördan 
för allmänna utskottet. 

Irene Oskarsson (KD) yrkar avslag på Kristin Apseys (SD) yrkande. 

Beata Allen (C) yrkar på att ändra i sista attsatsen att skriva kommunstyrelsen 
istället för allmänna utskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kristin Apseys (SD) förslag mot kommunstyrelsens förslag 
angående att sista attsatsen skall strykas. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Kristin Apseys (SD)s förslag. 

Ordförande ställer proposition på att ändra sista attsatsen till att det står 
kommunstyrelsen, finner att kommunfullmäktige bifaller Beata Allens (C) förslag. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller attsatserna i övrigt. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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KF § 81 Revisionens äskande om tilläggsbudget 
för 2022 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att inte bevilja tilläggsanslag för kommunrevisionen för 2022 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen begär tilläggsanslag för verksamhetsåret 2022 motsvarande 60 
000 kr.  
 
Aneby kommun har inte som rutin att arbeta med tilläggsbudgetar. I och med att 
kommunfullmäktige fattat beslut om budget 2022 överlämnas budgeten i sin 
helhet till kommunstyrelsen, varpå kommunfullmäktige inte har någon ytterligare 
budget att fördela.  
 
Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut kommunfullmäktiges presidium, 2022-09-14 
      

Beslutet skickas till 
Revisionen
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KF § 82 Medfinansiering av Astrid Lindgrens 
hembygds leaderområdet 2023 – 2029 
Dnr KS 2020/520 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att Aneby kommun under programperioden 2023-2029, årligen medfinansierar 
Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd med motsvarande 23 
kr/kommuninvånare. 

Ärendebeskrivning  
Astrid Lindgrens Hembygd (ALH), har inför kommande programperioden 2023-
2029, blivit ett prioriterat leaderområde vid Jordbruksverkets urvalsprocess, och 
får fortsatt arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.  

Leadermetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en antagen 
utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. Föreningen Astrid 
Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga fem 
programperioder.  

ALH ska innan den 15 oktober ansöka om att bilda detta leaderområde, som 
omfattas av 10 kommuner, som tidigare har givit sitt godkännande att medverka. 
Budgeten för hela perioden är 43 441 960 kronor. För att kunna ta del av dessa 
miljoner är kravet att kommunerna/medfinansiärerna bidrar med 33%.  

För att slutligt kunna bilda leaderområdet behöver respektive kommun fatta beslut 
om medfinansiering. Vid möten i juli 2022 där samtliga inblandande 
kommuner/finansiärer deltog presenterades en budget för kommande 
programperiod 2023-2029.  

Medfinansieringen av Leaderområdet innebär en kostnad motsvarande 23 
kr/kommuninvånare/år. Baserat på antal kommuninvånare 211231, 6892 
personer, innebär detta en årlig kostnad motsvarande ungefär 160.000 kr. 
Kostanden för medfinansieringen betalas i förskott årligen under januari-februari 
månad, med start 2023. 

Yrkanden 
Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18 
Beslutsunderlag – Astrid Lindgrens Hembygd 
Medfinansieringsintyg 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
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Beslutet skickas till 
Astrid Lindgrens hembygd
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KF § 83 Ansökan om utökad borgen Stiftelsen 
Aneby bostäder 
Dnr KS 2022/35 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Aneby Bostäder upp till ett 
totalt högsta belopp om 260 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
Ärendebeskrivning  
Stiftelsen Aneby Bostäder har inkommit med ansökan om utökad ram för 
kommunal borgen. Nuvarande borgensram för stiftelsen uppgår till 210 miljoner 
kronor. Den fastställdes av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 103. 

Stiftelsen ansöker om att borgensramen ska utökas med 50 miljoner kronor, vilket 
skulle innebära en ny ram på 260 miljoner kronor. 

Sammanställning av kommunkoncernens totala investeringsbehov har tagits fram 
för 2022-2030. Utifrån de kommande investeringsbehoven har dialoger förts inom 
koncernen kring gemensamma prioriteringar. Dialog har även förts med 
kommunens kundansvarige samt riskanalytiker på Kommuninvest.  

De investeringsbehov som Stiftelsen Aneby Bostäder lyfter fram avser framför allt 
investeringar inom Aneby kommuns verksamheter. I det ingår byggnation av LSS-
boende, ombyggnation av fastigheter som berör verksamheter inom öppenvården, 
familjecentralen, kommunhuset och bibliotek. Investeringsbehoven innefattar 
även energieffektiva åtgärder på Stiftelsen Aneby Bostäders fastighetsbestånd 
såsom ombyggnad och installation av ventilation, varm- och kallvatten samt 
solceller.  

Utifrån Stiftelsen Aneby Bostäders ekonomiska utgångsläge och framtida 
investeringsbehov görs bedömningen att en utökad borgensram till 50 miljoner 
kronor kan beviljas. 

Aneby kommuns förfaringssätt vid beslut om borgen innebär att 
kommunfullmäktige beslutar om borgensram. Ett beslut om borgensram innebär 
att kommunfullmäktige vid behov beslutar om borgen upp till ett totalt högsta 
lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt 
borgensbeslut behöver fattas.  

Aneby kommun bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det 
borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet 
överskrids. Det är kommunen som borgensman som har ansvaret för att 
kontrollera att det högsta beloppet enligt borgensbeslutet inte överskrids. 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall med en redaktionell ändring i attsatsen om att beloppet 
ändras till 260 miljoner. 

Mats Hansson (M) yrkar bifall till Beata Allens (C) förslag. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-08-29 
Ansökan om utökad borgen Stiftelsen Aneby bostäder 
Protokollsbeslut Stiftelsen Aneby bostäder, 2022-06-09 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Aneby bostäder
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KF § 84 Svar på medborgarförslag: Angående 
ändring av skolans organisation 
Dnr KS 2022/215 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att satt ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende 
organisationsförändring för årskurs 6 där förslagsställarna önskar att de skall gå 
kvar på sina respektive skolor hela mellanstadiet, samt 

att med detta svar anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att årskurs 6 
skall vara kvar på sina respektive skolor under hela mellanstadiet. Förslagsställarna 
motiverar sitt förslag utifrån bedömningsgrunder inför betyg i årskurs 6 samt 
utifrån elevernas utveckling och mognad.  

Barn och utbildningsavdelningen delar förslagsställarnas förslag och tankar om att 
ett sammanhållet mellanstadium är att föredra. För att säkra upp rättssäkerheten 
idag har skolan organiserat sig så att sambedömning samt informations och 
kunskapsutbyte sker mellan skolor och ansvariga lärare. Detta för att betyg skall 
kunna sättas utifrån all den kunskap som finns kring elevernas lärande och 
måluppfyllelse. 

Då Aneby Kommun under åren 2010 och framåt förändrade i organisationen och 
flyttade över åk 6 till Furulidskolan berodde det på flera omständigheter. Lokaler 
och behov såg då annorlunda ut än vad de gör idag. Kommunen har över tid 
ställts inför utmaningar både vad gäller ekonomi, lokaler samt barn och elevantal. 
Detta sammantaget gör att beslut kring organisationen har förändrats utifrån de 
förutsättningar som funnits. 

Sedan hösten 2021 pågår en översyn av lokalkapacitet samt hur skolan kan svara 
upp mot de behov som finns framöver utifrån elevantal. Det är en kraftig ökning 
av elever i grundskolan de kommande åren. Ambitionen är att skapa grundskolor 
där hela stadier ingår: förskoleklass -åk 6 samt åk 7-9. Dock kan detta inte göra det 
direkt utan förändringarna sker stegvis. Det måste byggas på långsiktighet vad 
gäller organisation och användandet av lokaler utifrån de behov som finns idag 
och som kommer framöver. Detta påverkar fler än de elever och barn som nu går 
i grundskolan. En viktig del i detta är tillbyggnaden av Vireda skola vilken är en 
förutsättning för att klara det elevantal vi har idag och som bedöms öka framledes. 
Intentionerna i medborgarförslaget stämmer väl överens med det arbete som 
pågår inom skolans verksamhet.  

Med hänvisning till ovan anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Yrkande 
Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2022 
Förslag till svar på medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-29 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Svar på medborgarförslag avseende organisationsförändring för årskurs 6 där förslagsställarna 
önskar att de skall gå kvar på sina respektive skolor under hela mellanstadietiden. 
 

Tack för ert medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige har mottagit ert medborgarförslag avseende organisationsförändring för årskurs 6 
där förslagsställarna önskar att de skall gå kvar på sina respektive skolor hela mellanstadiet. 
 

I ert förslag skriver ni om era tankar kring ett sammanhållet mellanstadium där åk 6 går kvar hela stadiet 
på sina resp. skolor. Det är ett stort steg att börja högstadiet då det ställs kvar på större självständighet. 
Man har flera lärare att förhålla sig till, man skall själv ta hand om att vara rätt rustad inför en lektion samt 
att man rör sig mellan olika klassrum under skoldagen. Ni tar också upp den oro som ni känner inför 
betygsättning i åk 6.  
För att göra en så rättssäker bedömning som möjligt så har vi idag vi inom skolan organiserat för 
sambedömning samt informations och kunskapsutbyte mellan skolor och ansvariga lärare. Detta för att vi 
skall kunna sätta betyg som bygger på all den kunskap vi vet kring elevernas lärande och måluppfyllelse. 
 
Vi delar dock förslagsställarnas tankar kring en sammanhållen skolgång med så få avbrott som möjligt och 
ser utifrån måluppfyllelse och elevernas behov att vi när möjligheten finns återgå till en organisation där åk 
6 igår i mellanstadiet. Kommunen har över tid ställts inför utmaningar både vad gäller ekonomi, lokaler 
samt barn och elevantal. Detta sammantaget gör att beslut kring organisationen har förändrats utifrån de 
förutsättningar som funnits. Då Aneby Kommun under åren 2010 och framåt förändrade i organisationen 
och flyttade över åk 6 till Furulidskolan berodde det på flera omständigheter. Lokaler och behov såg då 
annorlunda ut än vad de gör idag.   
 
 
Vi har sedan hösten 2021 tittar över vår lokalkapacitet samt hur vi kan svara upp mot de behov som finns 
framöver utifrån elevantal. Vår ambition är att skapa grundskolor där hela stadier ingår: förskoleklass -åk 6 
samt åk 7-9. Dock kan vi inte göra det direkt utan vi behöver göra förändringen stegvis. Vi behöver en 
långsiktighet i vår organisation och i användandet av lokaler utifrån de behov vi idag ser kommer att 
finnas framöver. Detta påverkar fler än de elever och barn som nu går i grundskolan. Vi inväntar även vår 
tillbyggnad i Vireda vilket är en förutsättning för att klara elevantalet. Intentionerna i medborgarförslaget 
stämmer väl med det arbete som pågår inom avdelningen så vi anser härmed att medborgarförslaget är 
besvarat. 
 
 
Kommunfullmäktige 
Lars-Erik Fälth 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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KF § 85 Svar på medborgarförslag: Angående 
kommunens civila beredskap 
Dnr KS 2022/138 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag angående kommunens 
civila beredskap samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag angående kommunens civila beredskap inkom den 5 mars 
2022. 

I medborgarförslaget skrivs; 

” Jag föreslår att kommunen, som har stor brist på skyddsrum, håller enkla kurser 
i självbevarande och tillhandahåller enkelt och koncist material utöver MSB:s 
material i syfte att mitigera civila förluster vid händelse av krig eller annan särskild 
händelse.” 

I svaret konstateras att bland annat att Aneby kommun i dagsläget inte har 
resurser att hålla egna kurser för allmänheten. Det kan möjligen bli aktuellt längre 
fram om kommunen erhåller resurser och uppdrag från staten genom 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vidare konstateras bland 
annat att det redan i dag finns ett flertal olika aktörer som erbjuder kurser inom 
området. 

MSB har också mycket information att ta del av, bland annat broschyren ”Om 
krisen eller kriget kommer” vilken kan beställas hem eller tas del av via MSB:s 
webbsida. Det går också att nå informationen via Aneby kommuns webbsida; 
www.aneby.se. 

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-05 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-01 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/138 

  
 
 
 
 
 
 

Jonny Olenius                                                       
Järnvägsgatan 38 B 
 578 33  ANEBY 
 
Jonnyolenius@gmail.com 
 
 

Svar på medborgarförslag angående kommunens civila 

beredskap 
 

 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag angående 

kommunens civila beredskap. 

 

I medborgarförslaget skrivs; 

” Jag föreslår att kommunen, som har stor brist på skyddsrum, håller 

enkla kurser i självbevarande och tillhandahåller enkelt och koncist 

material utöver MSB:s material i syfte att mitigera civila förluster vid 

händelse av krig eller annan särskild händelse.” 

 

När det kommer till skyddsrum är de i första hand en möjlighet till skydd 

i områden som är svåra att utrymma, till exempel i större tätorter eller 

städer. Mindre orter och landsbygd är oftast inte utsatta i samma 

utsträckning för angrepp. Sannolikt är de också lättare att utrymma än 

större städer.  

 

Gällande kurser finns det redan andra aktörer som erbjuder just detta, i 

många olika format och med lite olika inriktningar. Flera av landets 

frivilliga försvarsorganisationer håller kurser i beredskap för 

civilpersoner, det finns i videoformat, webbaserade kurser och kurser 

med fysiska träffar, där vissa är avgiftsbelagda medan andra är 

kostnadsfria. Vissa kräver medlemskap och vissa vänder sig till alla 

svenska medborgare. Det finns flera privata aktörer, trossamfund och 

studieförbund som erbjuder kurser i hemberedskap, men också med 

andra inriktningar som exempelvis överlevnad och krisstöd.  

 

Ett närliggande exempel är Aneby-Eksjö Civilförsvarsförening där det 

finns möjlighet att engagera sig med möjlighet till utbildning inom 

området. 
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Aneby kommun har i dagsläget inte resurser att hålla egna kurser för 

allmänheten. Det kan möjligen bli aktuellt längre fram om kommunen 

erhåller resurser och uppdrag från staten genom Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB.   

 

För att, som individ, klara av och överleva en händelse som avviker från 

det normala krävs att vissa grundbehov uppfylls. Vi behöver exempelvis 

vatten, mat, värme och kommunikation. Kort och koncist material om 

hur man som privatperson kan förbereda sig för att uppfylla dessa behov 

finns på Aneby kommuns webbplats, i både text- och videoformat.  

 

Vid ett väpnat angrepp mot Sverige eller vid annan större händelse som 

påverkar människor i hög utsträckning går det ut viktigt meddelande till 

allmänheten, VMA, som informerar om hur befolkningen ska agera. Vad 

vi ska göra kan skilja sig åt beroende på hur exempelvis ett angrepp sker 

eller vilken typ av händelse som inträffat. MSB har mycket information 

att ta del av, bland annat broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” 

vilken kan beställas hem eller tas del av via MSB:s webbsida. Det går 

också att nå informationen via Aneby kommuns webbsida; 

www.aneby.se. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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KF § 86 Svar på medborgarförslag: Angående 
"tysta områden" i Askeryd socken 
Dnr KS 2022/140 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om tysta områden i 
Askeryd, samt 
 

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) och Gerald Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om tysta områden i Askeryd inkom den 7 mars 2022. 
 

I medborgarförslaget skrivs; 
”Beträffande pågående revision av översiktsplanen, återgå till avgränsning av så 
kallade ”Tysta områden”, enligt den ÖP som gällde fram t o m år 2011, berörande 
Askeryd socken. 
 

Motivering; särskilt den sydöstra delen av Askeryd socken utmärker sig med 
kvaliteter som ett så kallat ”Tyst område” i anslutning till vandringsleden 
”Anebyleden”. Området hyser mycket höga biologiska och kulturhistoriska 
värden; bland annat en upp till drygt 120 ha stor skogsbetesareal, som sedan 
början av 1900-talet kontinuerligt betats av en nötboskapsbesättning på 
fastigheten Måletorpet 1:1. En unik biotop har utvecklats. Området som avses, i 
anslutning till Anebyleden, används flitigt av allmänheten som rekreationsområde-
friluftsområde.” 
 

I svaret framgår till att börja med att förslaget till översiktsplan var utställd för 
samråd från 9 mars 2021 fram till och med 24 maj 2021 och att planen i skrivande 
stund är ute för granskning fram till 13 juni 2022. Det är inte rimligt att ändra i 
översiktsplanen utifrån ett medborgarförslag vid sidan av planprocessen, som är 
noggrant reglerad i plan- och bygglagen. Förslaget bör skickas in som en synpunkt 
så det kan registreras och redovisas som en sådan, tillsammans med andra 
inkomna synpunkter. Då ges också myndigheter, medborgare och andra tillfälle att 
reagera på eventuella förändringar i planförslaget. 
 

Vidare konstateras att i arbete med att ta fram en ny översiktsplan har Aneby 
kommun i samrådsförslaget och sedermera granskningsförslaget valt att diskutera 
begrepp kring tysta områden mer ingående. Kommunen anser i dagsläget att det i 
kommunen inte finns områden som kan anses både stora och helt eller obetydligt 
påverkade på det sätt som definieras i miljöbalken 3 kap § 2. Ett område kan anses 
som obetydligt påverkat, och det är naturskogen i Salesten. Det kan dock inte 
definieras som stort. I övriga större områden som kan definieras som tysta eller 
ostörda, så är landskapet ofta i hög grad påverkat, framförallt genom skogsbruket. 
Kommunens ställningstagande är således att kommunen inte har områden som 
ska skyddas enligt tidigare nämnd lagstiftning. Det kan dock vara av vikt att 
skydda och att långsiktigt värna områden som är ostörda, då dessa kan ha viktiga 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

biologiska och rekreativa värden som kan påverkas negativt genom fragmentering. 
Kommunen har därför valt att redovisa ostörda områden enligt länsstyrelsens 
analys som ett kunskapsunderlag med rekommendationer om att hänsyn som bör 
tas.  
Aneby kommun har också valt att redovisa fyra områden vars karaktär av 
ostördhet bör bevaras. Motiveringen till val av områden samt bevarandevärden 
finns beskrivna i planförslaget. 
 

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-07 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-30 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-30 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/140 

  
 
 
 
 
 
 

Roland Lindgren                                                       
Måletorpet Breviken 1 
 575 91  EKSJÖ 
 
 
 
 

Svar på medborgarförslag om tysta områden i Askeryd 
 

 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om tysta 

områden i Askeryd.   

 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Beträffande pågående revision av översiktsplanen, återgå till 

avgränsning av så kallade ”Tysta områden”, enligt den ÖP som gällde 

fram t o m år 2011, berörande Askeryd socken.  

 

Motivering; särskilt den sydöstra delen av Askeryd socken utmärker sig 

med kvaliteter som ett så kallat ”Tyst område” i anslutning till 

vandringsleden ”Anebyleden”. Området hyser mycket höga biologiska 

och kulturhistoriska värden; bland annat en upp till drygt 120 ha stor 

skogsbetesareal, som sedan början av 1900-talet kontinuerligt betats av 

en nötboskapsbesättning på fastigheten Måletorpet 1:1. En unik biotop 

har utvecklats. Området som avses, i anslutning till Anebyleden, används 

flitigt av allmänheten som rekreationsområde-friluftsområde.” 

 

Förslag till översiktsplan för Aneby kommun har varit ute på samråd 

under tiden 9 mars 2021 till och med 24 maj 2021. I skrivande stund är 

planförslaget ute för granskning, fram till och med 13 juni 2022. Ett 

medborgarförslag som detta är något som borde skickats in som en 

synpunkt i översiktsplaneprocessen snarare än som ett medborgarförslag. 

Det är inte rimligt att ändra i översiktsplanen utifrån ett 

medborgarförslag vid sidan av planprocessen, som är noggrant reglerad i 

plan- och bygglagen. Förslaget bör skickas in som en synpunkt så det 

kan registreras och redovisas som en sådan, tillsammans med andra 

inkomna synpunkter. Då ges också myndigheter, medborgare och andra 

tillfälle att reagera på eventuella förändringar i planförslaget. 
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Förslagsställaren hänvisar till en plan som upphört gälla 2011. 

Översiktsplanen gäller till nästa antas, och den som antogs närmst det 

årtalet var 2013. Sannolikt är det då föregående plan som hänvisas till i 

medborgarförslaget, den som antogs 2000. I denna översiktsplan var, 

som förslagsställaren anger, ett område i sydöstra Askeryd utpekat som 

tyst område. Länsstyrelsen har sedan dess genom GIS-modellering tagit 

fram underlag för att kunna identifiera bullerfria områden. I denna 

modellering finns endast en del av detta område med. I översiktsplanen 

antagen 2013 tar kommunen hänsyn till detta underlag och väljer där 

istället att redovisa de av länsstyrelsen framtagna områdena.  

 

I arbete med att ta fram en ny översiktsplan har Aneby kommun i 

samrådsförslaget och sedermera granskningsförslaget valt att diskutera 

dessa begrepp mer ingående. Kommunen anser i dagsläget att det i 

kommunen inte finns områden som kan anses både stora och helt eller 

obetydligt påverkade på det sätt som definieras i miljöbalken 3 kap § 2. 

Ett område kan anses som obetydligt påverkat, och det är naturskogen i 

Salesten. Det kan dock inte definieras som stort. I övriga större områden 

som kan definieras som tysta eller ostörda, så är landskapet ofta i hög 

grad påverkat, framförallt genom skogsbruket. Kommunens 

ställningstagande är således att kommunen inte har områden som ska 

skyddas enligt tidigare nämnd lagstiftning. Det kan dock vara av vikt att 

skydda och att långsiktigt värna områden som är ostörda, då dessa kan 

ha viktiga biologiska och rekreativa värden som kan påverkas negativt 

genom fragmentering. Kommunen har därför valt att redovisa ostörda 

områden enligt länsstyrelsens analys som ett kunskapsunderlag med 

rekommendationer om att hänsyn som bör tas. Aneby kommun har 

också valt att redovisa fyra stycken områden vars karaktär av ostördhet 

bör bevaras. Motiveringen till val av områden samt bevarandevärden 

finns beskrivna i planförslaget. 

 

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 87 svar på medborgarförslag: Angående 
vindkraft i Lönhult 
Dnr KS 2022/146 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende vindkraft i 
Lönhult, samt 

att med detta avslå medborgarförslaget. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) och Gerald Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om vindkraft i Lönhult inkom till kommunen den 10 mars 
2022. 

I medborgarförslaget konstateras att planerade vindkraftverk i Lönhult kommer 
bli avsevärt högre, 210 meter, än vad som ursprungligen godkändes av kommunen 
med dåvarande regelverk. Förslagsställarna menar att nya forskningsrön kräver 
nya beslut och att kommunen ska lägga veto mot vindkraftsparken. 

I svaret redogörs översiktligt för lagstiftningen inom vindkraftsområdet samt för 
det aktuella ärendets gång. Avslutningsvis konstateras att Mark- och 
miljööverdomstolen i dom den 26 april 2022 meddelade tillstånd för 
vindkraftspark på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i Aneby 
kommun. Mark- och miljööverdomstolens dom kan enligt 5 kap 5 § lagen 
(2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Någon överprövning av 
den vindkraftsetablering som tillåts genom domen är därför inte möjlig. Med 
hänvisning till detta ska medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-10  
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/146 

 
 
 
 

 
Bo Beckman 
 Sjöhester Askeryd 
 578 93  ANEBY  
  
  

 

Svar på medborgarförslag avseende vindkraft i Lönhult 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med synpunkter 

om vindkraftsetablering i Lönhult och med förslag om att kommunen 

använder sitt veto mot vindkraftsplanerna i området. 

 

I medborgarförslaget konstateras att planerade vindkraftverk i Lönhult 

kommer bli avsevärt högre, totalt 210 meter, än vad som ursprungligen 

godkändes av kommunen med dåvarande regelverk. Förslagsställarna 

menar att nya forskningsrön kräver nya beslut och att kommunen ska 

lägga veto mot vindkraftsparken.   

 

Lagstiftning runt vindkraftsanläggningar 

Vindkraftsanläggningar med sju eller fler verk med en totalhöjd om 

vardera minst 120 meter kräver tillstånd, vilket även gäller för två eller 

flera verk över 150 meters totalhöjd. Tillstånd enligt miljöbalken söks 

hos och beslut fattas av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Östergötland. 

 

I miljöbalken 16 kap 4 § anges att tillstånd till en anläggning för vindkraft 

endast får ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har 

tillstyrkt det. Kommunen har med andra ord ett veto. Det kommunala 

vetot gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 

kap i miljöbalken. 

 

Ärendets gång och hantering 

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 att tillstyrka 

vindkraftspark i Lönhult. Tillstyrkandet skedde under 

tillståndsprocessen, innan miljöprövningsdelegationen fattade beslut i 

ärendet. 

 

Även om det är möjligt för kommunfullmäktige, om sådan politisk vilja 

skulle finnas, att besluta att med ändring av tidigare fattat beslut avstyrka 

vindkraftsetableringen så är det mycket tveksamt om ett sådant beslut 

skulle fylla någon juridisk funktion.  
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För att kommunens nya beslut att avstyrka vindkraftsetableringen ska 

kunna beaktas vid prövningen av Lönhult Vind AB:s ansökan om 

tillstånd, krävs det att miljöprövningsdelegationens (MPD:s) beslut eller 

domstols dom efter överklagande av MPD:s beslut inte har vunnit laga 

kraft. Vidare krävs det att kommunen överklagat beslutet/domen och 

gör gällande att beslutet att tillstyrka etableringen har återtagits. Aneby 

kommun har inte överklagat MPD:s beslut eller efterföljande domar i 

ärendet.   

 

Mark- och Miljööverdomstolen meddelade i dom den 26 april 2022 

tillstånd för vindkraftspark på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och 

Brokafall 1:4 i Aneby kommun. Mark- och miljööverdomstolens dom 

kan enligt 5 kap 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. Någon överprövning av den vindkraftsetablering som tillåts 

genom domen är därför inte möjlig. 

 

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 88 Svar på medborgarförslag: Lägg veto mot 
vindkraftsplanerna i Lönhult 
Dnr KS 2022/176 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende vindkraft i 
Lönhult, samt 

att med detta avslå medborgarförslaget. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) och Gerald Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag, med flera förslagsställare, om vindkraft i Lönhult inkom till 
kommunen den 4 april 2022. 

I medborgarförslaget konstateras att planerade vindkraftverk i Lönhult kommer 
bli avsevärt högre, 210 meter, än vad som ursprungligen godkändes av kommunen 
med dåvarande regelverk. Förslagsställarna menar att nya forskningsrön kräver 
nya beslut och att kommunen ska lägga veto mot vindkraftsparken. 

I svaret redogörs översiktligt för lagstiftningen inom vindkraftsområdet samt för 
det aktuella ärendets gång. Avslutningsvis konstateras att Mark- och 
miljööverdomstolen i dom den 26 april 2022 meddelade tillstånd för 
vindkraftspark på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i Aneby 
kommun. Mark- och miljööverdomstolens dom kan enligt 5 kap 5 § lagen 
(2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Någon överprövning av 
den vindkraftsetablering som tillåts genom domen är därför inte möjlig. Med 
hänvisning till detta ska medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-04-04  
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/176 

 
 
 
 

 
Lars Törneberg m.fl. 
 Stora Lönhult 1 
 578 91  ANEBY  
  
  

 

Svar på medborgarförslag avseende vindkraft i Lönhult 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ert medborgarförslag med synpunkter 

om vindkraftsetablering i Lönhult och med förslag om att kommunen 

använder sitt veto mot vindkraftsplanerna i området. 

 

I medborgarförslaget konstateras att planerade vindkraftverk i Lönhult 

kommer bli avsevärt högre, totalt 210 meter, än vad som ursprungligen 

godkändes av kommunen med dåvarande regelverk. Förslagsställarna 

menar att nya forskningsrön kräver nya beslut och att kommunen ska 

lägga veto mot vindkraftsparken.   

 

Lagstiftning runt vindkraftsanläggningar 

Vindkraftsanläggningar med sju eller fler verk med en totalhöjd om 

vardera minst 120 meter kräver tillstånd, vilket även gäller för två eller 

flera verk över 150 meters totalhöjd. Tillstånd enligt miljöbalken söks 

hos och beslut fattas av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Östergötland. 

 

I miljöbalken 16 kap 4 § anges att tillstånd till en anläggning för vindkraft 

endast får ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har 

tillstyrkt det. Kommunen har med andra ord ett veto. Det kommunala 

vetot gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 

kap i miljöbalken. 

 

Ärendets gång och hantering 

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 att tillstyrka 

vindkraftspark i Lönhult. Tillstyrkandet skedde under 

tillståndsprocessen, innan miljöprövningsdelegationen fattade beslut i 

ärendet. 

 

Även om det är möjligt för kommunfullmäktige, om sådan politisk vilja 

skulle finnas, att besluta att med ändring av tidigare fattat beslut avstyrka 

vindkraftsetableringen så är det mycket tveksamt om ett sådant beslut 

skulle fylla någon juridisk funktion.  
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För att kommunens nya beslut att avstyrka vindkraftsetableringen ska 

kunna beaktas vid prövningen av Lönhult Vind AB:s ansökan om 

tillstånd, krävs det att miljöprövningsdelegationens (MPD:s) beslut eller 

domstols dom efter överklagande av MPD:s beslut inte har vunnit laga 

kraft. Vidare krävs det att kommunen överklagat beslutet/domen och 

gör gällande att beslutet att tillstyrka etableringen har återtagits. Aneby 

kommun har inte överklagat MPD:s beslut eller efterföljande domar i 

ärendet.   

 

Mark- och Miljööverdomstolen meddelade i dom den 26 april 2022 

tillstånd för vindkraftspark på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och 

Brokafall 1:4 i Aneby kommun. Mark- och miljööverdomstolens dom 

kan enligt 5 kap 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. Någon överprövning av den vindkraftsetablering som tillåts 

genom domen är därför inte möjlig. 

 

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 89 Svar på medborgarförslag: Angående att 
förlänga gång- och cykelvägen från Blågrindar till 
Aneby tätort 
Dnr KS 2022/169 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om förlängning av gång- 
och cykelväg från Blå grindar till Aneby samt 

att medborgarförslaget med detta avslås. 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om förlängning av gång- och cykelväg från Blå grindar till 
Aneby via Gåseryd inkom 30 mars 2022. 

I medborgarförslaget skrivs; 

” Jag tycker att man borde förlänga/fortsätta med gång- och cykelvägen från 
blågrindar och ner till samhället förbi Gåseryd, att anlägga en grusad väg sista 
biten från Blå grindar och fram till Stalpet.” 

I svaret konstateras att i kommunens gällande översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 25 februari 2013, finns den aktuella sträckan utpekad som en 
planerad cykelväg. Kommun har därefter tagit fram en gång- och cykelplan för 
kommunen vilken antogs under 2018 och den har därefter reviderats, i februari 
2021. Varken i gång- och cykelplanen eller i granskningsförslaget till ny 
översiktsplan för Aneby kommun finns den aktuella sträckan med. Sträckan 
övervägdes när gång- och cykelplanen arbetades fram men togs bort. Det beror 
främst på att kommunen, även om det vore önskvärt och mycket bra, inte ser det 
som realistiskt och möjligt att anlägga någon gång- och cykelväg utmed väg 971 
under överskådlig framtid. Skälen till detta är flera, vägen är statlig med 
Trafikverket som väghållare. En eventuell gång- och cykelväg måste därmed 
anläggas av Trafikverket. 

Sträckan är också relativt lång. Mellan Stalpet och korsningen i Blå grindar med 
gamla väg 32, numera väg 1032, är det ungefär 2,5 kilometer. Totalt sträckan är 
drygt 3,5 kilometer för att knyta ihop befintliga stråk. En slutlig faktor i 
sammanhanget är kostnaden som förstås är avhängd sträckan. Trafikverket har 
beräknat drygt 5 000 kronor per meter för gång- och cykelväg utmed statlig väg. 
Sannolikt är det lågt räknat idag mot bakgrund av senaste tidens 
kostnadshöjningar. En snabb överblick av projekt under senare år har kostat både 
det dubbla och mer därtill. Om man utgår från 5 000 kronor per meter och 
sträckan som nämns i medborgarförslaget innebär det en investering om 12, 5 
mnkr, totalsträckan cirka 17,5 mnkr. 

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-30 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till svar på medborgarförslag 2022-06-07 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/169 

  
 
 
 
 
 
 

Ida Holmström                                                       
Eket 1 
 578 94  ANEBY 
 
ida_holmstrom@hotmail.com 
 
 

Svar på medborgarförslag om förlängning av gång- och 

cykelväg från Blå grindar till Aneby 
 

 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om förlängning 

av gång- och cykelväg från Blå grindar till Aneby via Gåseryd.  

 

I medborgarförslaget skrivs; 

” Jag tycker att man borde förlänga/fortsätta med gång- och cykelvägen 

från blågrindar och ner till samhället förbi Gåseryd, att anlägga en grusad 

väg sista biten från Blå grindar och fram till Stalpet.” 

 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 25 

februari 2013, finns den aktuella sträckan utpekad som en planerad 

cykelväg. I planen skrivs; ”Den längsta sträckan som planeras är från 

Köpmansgatan förbi Stalpet och vidare ut till Blå grindar. Den skulle i 

båda ändar ansluta till befintliga stråk och bilda en rundslinga lämplig för 

dagsutflykter.” 

 

Aneby kommun har därefter tagit fram en gång- och cykelplan för 

kommunen vilken antogs under 2018 och den har därefter reviderats, i 

februari 2021. Varken i gång- och cykelplanen eller i granskningsförslaget 

till ny översiktsplan för Aneby kommun finns den aktuella sträckan med. 

Sträckan övervägdes när gång- och cykelplanen arbetades fram men togs 

bort. Det beror främst på att kommunen, även om det vore önskvärt 

och mycket bra, inte ser det som realistiskt och möjligt att anlägga någon 

gång- och cykelväg utmed väg 971 under överskådlig framtid.  

 

Det finns några olika skäl till detta. En anledning är att vägen är statlig 

med Trafikverket som väghållare. Det innebär att det är Trafikverket 

som har full rådighet över vägen. En eventuell gång- och cykelväg måste 

därmed anläggas av Trafikverket. Att Trafikverket skulle prioritera den 
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här sträckan för gång- och cykelväg är inte sannolikt, mot bakgrund av 

trafikmängd och förväntad användning, även om ett anläggande skulle 

delfinansieras av Aneby kommun. Sträckan är också relativt lång. Mellan 

Stalpet och korsningen i Blå grindar med gamla väg 32, numera väg 

1032, är det ungefär 2,5 kilometer. Fram till pendlarparkeringen utmed 

väg 32 ytterligare drygt 150 meter. Utmed Storgatan skulle också gång- 

och cykelväg behöva anläggas fram till korsningen med Grengatan, vilket 

innebär ytterligare en kilometers sträcka. En slutlig faktor i 

sammanhanget är kostnaden som förstås är avhängd sträckan. 

Trafikverket har beräknat drygt 5 000 kronor per meter för gång- och 

cykelväg utmed statlig väg. Sannolikt är det lågt räknat idag mot 

bakgrund av senaste tidens kostnadshöjningar. En snabb överblick av 

projekt under senare år har kostat både det dubbla och mer därtill. Om 

man utgår från 5 000 kronor per meter och sträckan som nämns i 

medborgarförslaget innebär det en investering om 12, 5 mnkr, 

totalsträckan cirka 17,5 mnkr.   

 

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 90 Svar på medborgarförslag: Anlägga en 
grusväg/stig från Karlstorp till busshållsplatsen 
Smedstorp för att underlätta kollektivt resande 
samt främja rörelse efter ombyggnation av 
riksväg 32 
Dnr KS 2022/181 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om anläggande av 
grusväg/stig från Karlstorp till busshållplatsen Smedstorp samt 

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om anläggande av grusväg/stig från Karlstorp till 
busshållplatsen Smedstorp inkom 5 april 2022. 

I medborgarförslaget föreslås; ”Anlägga en grusväg/ framkomlig stig från 
Karlstorp till busshållplatsen Smedstorp för att underlätta kollektiv resande samt 
främja rörelse efter ombyggnation av riksväg 32.” 

I svaret konstateras att även om medborgarförslaget är lovvärt, då kommunen vill 
främja användandet av kollektivtrafik, finns i nuläget inte förutsättningar att 
genomföra förslaget. Kommunen saknar rådighet över marken och kan generellt 
inte göra investeringar på annans mark. Det är därtill ett förhållandevis fåtal som 
skulle få direkt nytta av åtgärden. Att prioritera och avsätta medel och resurser för 
att anlägga grusvägen/stigen ser kommunen inte som möjligt i nuläget. 

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-17 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/181 

  
 
 
 
 
 
 

Ida Holmström                                                       
Eket 1 
 578 94  ANEBY 
 
ida_holmstrom@hotmail.com 
 
 

Svar på medborgarförslag om anläggande av grusväg/stig 

från Karlstorp till busshållplatsen Smedstorp 
 

 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om att anlägga 

en grusväg eller stig från Karlstorp till busshållplatsen Smedstorp.  

 

I medborgarförslaget föreslås; 

”Anlägga en grusväg/ framkomlig stig från Karlstorp till busshållsplatsen 

Smedstorp för att underlätta kollektiv resande samt främja rörelse efter 

ombyggnation av riksväg 32. 

 

När vägen byggdes om så skulle bussen gå via Marbäck och då hade man 

kunnat åka kollektivtrafik från den busshållsplatsen. Nu blev det inte så 

och bussarna går istället på den nya vägen, det är den största anledningen 

till att jag önskar en väg fram till Smedstorp för att kunna gå på bussen 

där. Den stora vägen vill man inte vistas på och absolut inte släppa ut 

sina barn på för att de ska kunna ta sig till en busshållsplats, på andra 

sidan vägen (vid Kulla) är det viltstängsel och avstängt på de tidigare 

passagerna så man kommer inte längre över heller via den sidan.” 

 

Nya väg 32 mellan Bredestad och Marbäck har förbättrat 

framkomligheten och säkerheten på vägen betydligt men precis som 

skrivs i medborgarförslaget så blir vägen en form av barriär i landskapet. 

Den aktuella sträckan som föreslås för en grusväg/stig är omkring 350 

meter lång. Idag består området främst av en skogsridå som är relativt 

kuperad på sträckan. Aneby kommun äger ingen mark i området.  

 

Även om medborgarförslaget är lovvärt då kommunen vill främja 

användandet av kollektivtrafik finns i nuläget inte förutsättningar att 

genomföra förslaget. Kommunen saknar rådighet över marken och kan 
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generellt inte göra investeringar på annans mark. Det är därtill ett 

förhållandevis fåtal som skulle få direkt nytta av åtgärden. Att prioritera 

och avsätta medel och resurser för att anlägga grusvägen/stigen ser 

kommunen inte som möjligt i nuläget. 

 

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 91 Svar på medborgarförslag: 
Parkeringsfråga på Parkskolan 
Dnr KS 2022/86 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om parkeringsfrågan på 
Parkskolan,  

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om parkeringssituationen vid Parkskolan inkom den 3 
februari 2022.  

I medborgarförslaget skrivs; 

”Enligt gamla protokoll har hämtning och lämning varit ett problem under många 
år. Både för skolbussen som ständigt genererar påminnelseutskick från 
skolledningen om att vi föräldrar endast får parkera på därför avsedd plats. Men 
även och framför allt at situationen blir trafikfarlig för våra barn då alla möjliga 
och omöjliga ytor blir belamrade med bilar som gör komplicerade manövrar. Det 
innebär att i synnerhet för de barn som tar sig hem på egen hand så är det inte 
tydligt var som är säkert att röra sig och var det inte är det. 
Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi på att denna problematik ses över 
ytterligare. Förutom skolhämtning/-lämning under dagen är situationen lika dålig 
eller ännu värre under kvällar och helger. 
 
Förslag: 
Den östra stigen/cykelvägen som går bredvid grusplanen och slutar /börjar vid 
nuvarande parkering öster om FB-hallen är inte nödvändig då det finns en nyare 
och finare cykelväg direkt öster om förskolans lokaler. 
 
Gör därför om den nämnda östra stig till parkeringsyta. Antingen hela sträckan 
fram till den norra cykelvägen längs med skogen eller en något kortare sträcka i 
syfte att inte skapa någon ny naturligt trafikerad väg runt skolmiljön. Ytan framför 
FB- hallens ingång på södra sidan kan också gå att göra om. Den snurrgunga och 
andra parksaker som finns där kan möjligtvis bli mer nyttjade om de i stället 
placeras på exempelvis västra sidan av FB-hallen i stället.” 
 
I svaret konstateras att det inte är möjligt att göra parkeringar enligt önskemålet i 
medborgarförslaget. 
 
Att göra om ytan framför FB hallen innebär att man får ta bort en cykelparkering 
och lekutrustningen som föreslagits flyttas till baksidan. Det är inte aktuellt att ta 
bort cykelparkeringen då det minskar möjligheten att parkera cyklar vid FB hallen 
och skolan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lekutrustningen används en hel del utanför skoltid av medföljande barn i 
samband med aktiviteter i FB hallen. Det blir även svårt att få plats med mer 
lekutrustning på skolgården. Så det är inte aktuellt att flytta lekutrustningen.  
 
Att utöka parkeringen öster om FB hallen är inte helt oproblematiskt då det 
påverkar det miljön för de boende utmed gång och cykelstigen som idag har en 
skyddande ridå bestående av träd och buskar mellan sina trädgårdar och 
skolgården. Även om det finns en alternativ cykelväg så är det synd att ta bort 
cykelvägar som används.  
 
Att bygga ut en parkering i den storleken som är föreslagen är dessutom kostsamt 
och så stora projekt måste tas upp i budgetförhandlingarna för att vara med och 
prioriteras ibland kommunens alla andra projekt. Så därför är det inte möjligt att 
genomföra medborgarförslaget inom den närmaste tiden. 
 
Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 
 
Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-02-03 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-08 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-09 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/86 

   Parkskolans brukarråd 
   Att: Kristina Lindh 
 

Svar på medborgarförslag om förändringar och anläggande 

av ytterligare parkeringsplatser vid Parkskolan 
 

Tack för ert medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ert medborgarförslag med förslag om 

förändringar och anläggande av ytterligare parkeringsplatser vid 

Parkskolan i Aneby.  

 

I medborgarförslager skrivs;  

”Enligt gamla protokoll har hämtning och lämning varit ett problem 

under många år. Både för skolbussen som ständigt genererar 

påminnelseutskick från skolledningen om att vi föräldrar endast får 

parkera på därför avsedd plats. Men även och framför allt at situationen 

blir trafikfarlig för våra barn då alla möjliga och omöjliga ytor blir 

belamrade med bilar som gör komplicerade manövrar. Det innebär att i 

synnerhet för de barn som tar sig hem på egen hand så är det inte tydligt 

var som är säkert att röra sig och var det inte är det. 

 

Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi på att denna problematik ses 

över ytterligare. Förutom skolhämtning/-lämning under dagen är 

situationen lika dålig eller ännu värre under kvällar och helger.” 

 

Förslag: 

Den östra stigen/cykelvägen som går bredvid grusplanen och slutar 

/börjar vid nuvarande parkering öster om FB-hallen är inte nödvändig 

då det finns en nyare och finare cykelväg direkt öster om förskolans 

lokaler. 

 

Gör därför om den nämnda östra stig till parkeringsyta. Antingen hela 

sträckan fram till den norra cykelvägen längs med skogen eller en något 

kortare sträcka i syfte att inte skapa någon ny naturligt trafikerad väg runt 

skolmiljön. Ytan framför FB- hallens ingång på södra sidan kan också gå 

att göra om. Den snurrgunga och andra parksaker som finns där kan 

möjligtvis bli mer nyttjade om de i stället placeras på exempelvis västra 

sidan av FB-hallen i stället.” 

 

Aneby kommun ansökte för några år sedan om bidrag från Trafikverket 

för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Parkskolan. Ansökan omfattade 

avslutningen på Duvgatan och en vändslinga med korttidsparkering för 

lämning och hämtning av barnen i anslutning till den befintliga 

skolbusslingan. Trafikverket beviljade aldrig bidrag till åtgärden.  
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Att göra om ytan framför FB-hallen innebär att man får ta bort en 

cykelparkering och lekutrustningen som föreslagits flyttas till baksidan. 

Det är inte aktuellt att ta bort cykelparkeringen då det minskar 

möjligheten att parkera cyklar vid FB-hallen och skolan. Tvärtom 

behöver möjligheten att parkera cyklar förstärkas och förbättras för att 

gång och cykel ska vara ett attraktivt sätt att ta sig till skolan och till 

fritidsaktiviteter.  

 

Lekutrustningen används en hel del utanför skoltid av medföljande barn 

i samband med aktiviteter i FB-hallen. Det blir även svårt att få plats 

med mer lekutrustning på skolgården. Det gör att det inte är aktuellt att 

flytta lekutrustningen.  

 

Att utöka parkeringen öster om FB hallen är inte i dagsläget inte möjligt 

då markområdet i gällande detaljplan är planerat som parkområde med 

en gång- och cykelväg. Det skulle dessutom påverka miljön för de 

boende utmed gång och cykelstigen som idag har en skyddande ridå av 

träd och buskar mellan sina trädgårdar och skolgården.  

 

Att bygga ut en parkering i den storleken som är föreslagen är, utöver 

skäl som redan nämnts, mycket kostsamt. Ett sådant projekt skulle 

behöva prioriteras bland kommunens alla andra projekt. Det gör att det 

inte skulle vara möjligt att genomföra medborgarförslaget inom den 

närmaste tiden. 

 

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 92 Svar på medborgarförslag: Fler fasta 
bänkar vid Svartån 
Dnr KS 2022/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag, om fler fasta bänkar vid 
Svartån, samt 

att medborgarförslaget med detta bifalls. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att utöka med bänkar utmed Svartån inkom den 19:e 
januari 2022. I medborgarförslaget skrivs; 

”Då jag såsom åldrande pensionär har ett ökande behov av rörelse, vilket jag 
försöker göra genom att promenera mer, när jag gör detta, upptäcker jag ett stort 
behov av att kunna ta en paus under promenaden. Men detta är svårt, då det inte 
finns några soffor el.dyl. 

Förslag: Montera ett antal fasta bänkar el. dyl, längs Svartån från stalpet i norr till 
Aneby gård i söder.” 

Idag har tekniska enheten nästan bara mobila bänkar utplacerade på olkia ställen i 
samhället. Dessa körs ut från förrådet på våren och hämtas in på hösten. Det 
finns endast ett fåtal fasta bänkar utmed Målqvistdammen som är i dåligt skick 
och behöver renoveras.  

Att få möjlighet att röra på sig är en viktig del i ett hälsofrämjande perspektiv. 

Så för att göra det möjligt att promenera och få chans att vila utmed Svartån även 
snöfria dagar på vintern så planerar tekniska enheten att utöka med en bänk om 
året under tre års tid. Enheten titta även på att renovera bänkarna utmed Målqvist 
dammen. Eftersom pengarna måste tas ur ordinarie driftsbudget fördelas 
kostnaden på flera år. 

Medborgaren har även lämnat in ett förslag på en modell av bänk. När det gäller 
inköp av bänk använder tekniska enheten sig av de modeller som finns i 
kommunens ramavtal. 

Med hänvisning till svaret bifalls medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-01-19 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-09 
Förslag till svar på medborgarförslag. 2022-08-09 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021-XXX

Kurt Piel

kurt.piel@outlook.com 

Svar på medborgarförslag om fler 
fasta bänkar vid Svartån 
Tack för ditt medborgarförslag!

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om fler 
soptunnor vid elljusspåret och andra stigar kring Aneby

I medborgarförslaget skrivs;

”Då jag såsom åldrande pensionär har ett ökande behov av rörelse, vilket 
jag försöker göra genom att promenera mer, när jag gör detta, upptäcker 
jag ett stort behov av att kunna ta en paus under promenaden. Men detta 
är svårt, då det inte finns några soffor el.dyl.

Förslag
Montera ett antal fasta bänkar el. dyl, längs Svartån från stalpet i norr till 
Aneby gård i söder.”

Idag har tekniska enheten i stort sett endast mobila bänkar utplacerade 
på olika platser i Aneby tätort. Bänkarna placeras ut på våren och hämtas 
åter in på hösten för vinterförvaring. Utmed Målqvistdammen finns ett 
fåtal fasta bänkar. Dessa bänkar är i behov av renovering, vilket finns 
med i kommunens underhållsplan.
 
Att skapa möjligheter som lockar till att fler människor väljer att röra på 
sig är oerhört viktigt utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Därför 
kommer Aneby kommun att längs Svartån utöka med en bänk om året 
under tre års. På så vis kan vinterpromenader med möjlighet till vila 
under snöfria dagar göras. 

Medborgarförslaget ger även förslag på en viss modell av bänk som 
skulle kunna användas. Det är ett intressant förslag som vi tar med oss i 
fortsatt planering. I nuläget är kommunens inköp av bänkar styrda till det 
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ramavtal som är upphandlat, vilket innebär att vi inte kan köpa in just 
denna modell.

Med hänvisning till svaret anses medborgarförslaget bifallet.

Kommunfullmäktige 

Lars-Erik Fälth
Kommunfullmäktiges ordförande
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 93 Svar på medborgarförslag: Angående 
upprustning av badplatsen Pinte vid Assjön 
Dnr KS 2022/185 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om upprustning av 
badplatsen Pinte vid Assjön, samt 
 

att medborgarförslaget med detta avslås. 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om upprustning av badplatsen Pinte vid Assjön inkom 
2022-04-06. I medborgarförslaget skrivs; ” I dag är strandområdet skyddat av 
betongsuggor från bilväg/parkering. Avspärrningen flyttas ständigt och stranden 
används som parkering, camping för husbil, psalter båtiläggningsplats. Detta sker 
under alla säsonger. Föreslår en uppdatering av badplatsen med ett nytt staket 
samt låst bom till badsäsongen 2022. Hindra husbilscamping, motortrafik, samt 
båtiläggning på stranden vid Pinte, Assjön. Kommunen byter ut det gamla staketet 
samt installerar bom med lås.” 

I svaret konstateras att det inte är möjligt att upprusta badplatsen enligt 
önskemålet i medborgarförslaget. Förslagsställarens önskan om att skydda och 
bevara badplatsen vid Pinte Assjön är god och sammanfaller väl med Aneby 
kommuns viljeinriktning vad gäller skötsel och nyttjande av densamma. Det är 
idag möjligt att köra in med fordon på de flesta av kommunens badplatser. 
Fördelen med detta är att det förenklar för kommunen att sköta om badplatserna. 
Nackdelen är att det kan missbrukas av några få individer.  
 

Aneby kommun har detta år kompletterat badplatserna med tydliga skyltar där det 
framgår att det är förbjudet att campa där, vilket har resulterat i en viss positiv 
effekt. Förslagsställarens önskemål om att sätta upp bom med lås vid badplatsen 
bedömer inte kommunen som en fungerande lösning. Kommunens erfarenhet är 
att lås och bommar bryts upp och förstörs på olika sätt. De betongsuggor som 
idag används är relativt tunga och svåra att slå sönder vilket medför att de på ett 
bra sätt hindrar otillbörligt användande av badplatserna. Betongsuggorna kan 
dessutom flyttas med lastmaskin när kommunen eller annan huvudman behöver 
tillträde med fordon till badplatserna. Vid Pinte badplats finns det idag tre 
betongsuggor, för ytterliga förstärka skyddet av badplatsen kan det vara lämpligt 
att komplettera med ytterligare ett par betongsuggor. Kommunens bedömning är 
att tydlig information kring vilka regler som gäller för enskilda badplatser samt 
avgränsning genom betongsuggor är det mest fungerande sättet att motverka 
felaktigt nyttjande av badplatsområdet. Detta innebär även lägre 
underhållskostnader. Staket och byggnader på badplatserna i Aneby kommun 
underhålls i enlighet med framtagen underhållsplan. 
 

Med hänvisning till ovanstående svar avslås medborgarförslaget. 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-04-06 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
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Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021-XXX

    
Mats Ekegren 
Ägersryd 1 
58993 Aneby 
 
ekegren@gmail.com 
 
 
   

Svar på medborgarförslag om upprustning av badplatsen 
Pinte vid Assjön  
 
Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om upprustning 
av badplatsen Pinte vid Assjön 
 
 
I medborgarförslaget skrivs; 
 
”I dag är strandområdet skyddat av betongsuggor från bilväg/parkering. 
Avspärrningen flyttas ständigt och stranden används som parkering, 
camping för husbil, psalter båtiläggningsplats. Detta sker under alla 
säsonger. 
Föreslår en uppdatering av badplatsen med ett nytt staket samt låst bom 
till badsäsongen 2022. Hindra husbilscamping, motortrafik, samt 
båtiläggning på stranden vid Pinte, Assjön. Kommunen byter ut det 
gamla staketet samt installerar bom med lås.”  
 
Förslagställarens önskan om att skydda och bevara badplatsen vid Pinte 
Assjön är god och sammanfaller väl med Aneby kommuns viljeinriktning 
vad gäller skötsel och nyttjande av densamma.  
  
Det är idag möjligt att köra in med fordon på de flesta av kommunens 
badplatser. Fördelen med detta är att det förenklar för kommunen att 
sköta om badplatserna. Nackdelen är att det kan missbrukas av några få 
individer.  
 
Aneby kommun har detta år kompletterat badplatserna med tydliga 
skyltar där det framgår att det är förbjudet att campa där, vilket har 
resulterat i en viss positiv effekt. Förslagställarens önskemål om att sätta 
upp bom med lås vid badplatsen bedömer inte kommunen som en 
fungerande lösning. Kommunens erfarenhet är att lås och bommar bryts 
upp och förstörs på olika sätt. De betongsuggor som idag används är 
relativt tunga och svåra att slå sönder vilket medför att de på ett bra sätt 
hindrar otillbörligt användande av badplatserna. Betongsuggorna kan 
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dessutom flyttas med lastmaskin när kommunen eller annan huvudman 
behöver tillträde med fordon till badplatserna. Vid Pinte badplats finns 
det idag tre betongsuggor, för ytterliga förstärka skyddet av badplatsen 
kan det vara lämpligt att komplettera med ytterligare ett par 
betongsuggor.  
Kommunens bedömning är att tydlig information kring vilka regler som 
gäller för enskilda badplatser samt avgränsning genom betongsuggor är 
det mest fungerande sättet att motverka felaktigt nyttjande av 
badplatsområdet. Detta innebär även lägre underhållskostnader.  
 
Staket och byggnader på badplatserna i Aneby kommun underhålls i 
enlighet med framtagen underhållsplan.    
 
 
Med hänvisning till ovanstående svar avslås medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige  
 

Lars-Erik Fälth 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 94 Svar på medborgarförslag: Upprustning 
av lekparken i södra Aneby 
Dnr KS 2022/239 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om upprustning av 
lekparken i södra Aneby, samt 
 

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om upprustning av lekparken i Södra Aneby inkom 2022-
05-24 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Upprustning av lekparken i Södra Aneby. Mellan Hallonstigen och Ängsstigen. 
Så mitt förslag är en multisportarena. Där barn kan kombinera ett flertal 
bollsporter samt andra aktiviteter som kräver utemiljö. Samt väldigt 
underhållsfritt. Här finns världens möjligheter för att upprusta och framför allt 
utrusta. Det sker ett generationsskifte och ser allt fler barnfamiljer som flyttar in i 
området som även saknar en större lekpark/aktivitetsutrustning. Bodde i Fagersta 
i sex år och var med och anlade flertalet arenor där. Väldigt populärt bland både 
barn och vuxna att kunna ta med både en fotboll och basketboll och aktivera sig. 
Tycker kommunen verkligen ska ta en titt och se på förslaget och även se på 
andra kommuner som byggt arenor.” 

I svaret konstateras att det inte är möjligt att upprusta lekparken i södra Aneby 
enligt önskemålet i medborgarförslaget. Förslagsställarens vilja att utöka 
möjligheten till spontanidrott, är positiv och sammanfaller väl med kommunens 
hälsofrämjande arbete. Aneby kommun har under flera år utvecklat skolgårdarna 
för att möjliggöra lek och rörelse, bland annat genom konstgräsplaner, 
landbandyrinkar samt annan utrustning för lek och rörelse. Tekniska enheten och 
skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa i syfte att uppmuntra till 
aktivitet och rörelse. Skolgårdarna är tillgängliga för allmänheten kvällar och 
helger vilket gör det möjligt för både barn och vuxna att tillsammans ägna sig åt 
aktiviteter på fritiden. Idrottsplanerna på skolgårdarna motsvarar inte fullt ut en 
multiarena, men är ett gott alternativ som bland annat medger möjlighet till 
bollspel i olika former.  

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning avseende befintliga möjligheter till 
spontanidrott i Aneby tätort är bedömningen att såväl skolgårdar som andra 
naturliga grönytor i hög utsträckning motsvarar förslagsställarens önskemål och 
syfte med en multisportarena.   

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-05-24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-17 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021-XXX

    
Jonatan Danielsson 
Ängsstigen 1 
578 31 Aneby 
 
Jonatan_danielsson@live.se 
 
  
  

Svar på medborgarförslag om upprustning av lekparken i 
södra Aneby  
 
Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om upprustning 
av lekparken i södra Aneby. 
 
 
I medborgarförslaget skrivs; 
 
” Upprustning av lekparken i Södra Aneby. Mellan Hallonstigen och 
Ängsstigen. 
 
Så mitt förslag är en multisportarena. Där barn kan kombinera ett flertal 
bollsporter samt andra aktiviteter som kräver utemiljö. Samt väldigt 
underhållsfritt. Här finns världens möjligheter för att upprusta och 
framför allt utrusta. Det sker ett generationsskifte och ser allt fler 
barnfamiljer som flyttar in i området som även saknar en större 
lekpark/aktivitetsutrustning. 
Bodde i Fagersta i sex år och var med och anlade flertalet arenor där. 
Väldigt populärt bland både barn och vuxna att kunna ta med både en 
fotboll och basketboll och aktivera sig. 
Tycker kommunen verkligen ska ta en titt och se på förslaget och även 
se på andra kommuner som byggt arenor.” 
 
Förslagställarens vilja att utöka möjligheten till spontanidrott, är positiv 
och sammanfaller väl med kommunens hälsofrämjande arbete. Aneby 
kommun har under flera år utvecklat skolgårdarna för att möjliggöra lek 
och rörelse, bland annat genom konstgräsplaner, landbandyrinkar samt 
annan utrustning för lek och rörelse. Tekniska enheten och skolan 
arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa i syfte att uppmuntra till 
aktivitet och rörelse. Skolgårdarna är tillgängliga för allmänheten kvällar 
och helger vilket gör det möjligt för både barn och vuxna att tillsammans 
ägna sig åt aktiviteter på fritiden. Idrottsplanerna på skolgårdarna 
motsvarar inte fullt ut en multiarena, men är ett gott alternativ som bland 
annat medger möjlighet till bollspel i olika former.  
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Mot bakgrund av ovanstående beskrivning avseende befintliga 
möjligheter till spontanidrott i Aneby tätort är bedömningen att såväl 
skolgårdar som andra naturliga grönytor i hög utsträckning motsvarar  
förslagställarens önskemål och syfte med en multisportarena.   
 
 
 
Med hänvisning till svaret avslås medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige  
 

Lars-Erik Fälth 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 95 Svar på medborgarförslag: Soptunnor vid 
elljusspåret 
Dnr KS 2022/101 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om fler soptunnor vid 
elljusspåret och andra stigar kring Aneby, samt 

att medborgarförslaget med detta avslås. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att utöka med soptunnor vid elljusspåret och andra 
stigar kring Aneby inkom den 12:e februari 2022. 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Jag har hund och går varje dag elljusspåret och andra spår ner mot 
Bredestad/Jularp. När jag går där ser jag massor med skräp i olika former men 
också att jag måste gå flera kilometer med min bajspåse/bajspåsar innan jag kan 
slänga detta, exempelvis vid folketspark.” 

Tekniska enheten hanterar de dryga 100 stycken publika papperskorgarna 
/hundlatrinerna vi har i Aneby kommun. dessa töms av egen personal ca 1 gång i 
veckan. Tekniska enheten får ibland in synpunkter från allmänheten om att öka 
antalet soptunnor på olika platser i kommunen. Utifrån det gör enheten en 
bedömning om det är möjligt att öka med fler papperskorgar utifrån de 
möjligheter enheten har att hinna tömma fler papperskorgar. I dagsläget har 
enheten dock fyllt gränsen för vad den hinner med att tömma. 

När det gäller elljusspåret så har tekniska små möjligheter att tömma hundlatriner 
på det området  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-02-12 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 
Förslag till svar på medborgarförslag 2022-08-13 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022-101

Anna Nordmark
Skogsgatan 20 
578 31 Aneby

Lillis_07@hotmail.com

Svar på medborgarförslag om fler soptunnor vid 
elljusspåret och andra stigar/vägar kring Aneby

Tack för ditt medborgarförslag!

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om fler 
soptunnor vid elljusspåret och andra stigar kring Aneby

I medborgarförslaget skrivs;

”Jag har hund och går varje dag elljusspåret och andra spår ner mot 
bredestad/jularp. När jag går där ser jag massor med skräp i olika former 
men också att jag måste gå flera kilometer med min bajspåse/bajspåsar 
innan jag kan slänga detta, exempelvis vid folketspark.”

Tekniska enheten hanterar cirka 100 publika papperskorgar och 
hundlatriner på olika platser i Aneby kommun. Dessa töms cirka 1 gång i 
veckan. Tekniska enheten får ibland in synpunkter från allmänheten om 
att öka antalet soptunnor på olika platser i kommunen. Det är positivt att 
förbättringsförslag lämnas in, då kan kommunens verksamheter 
uppmärksammas på saker som förvaltningen behöver tittar närmare på. 

Alla människor som vistas i vår kommun har ett ansvar för att slänga 
skräp på rätt ställe, det underlättar givetvis med papperskorgar placerade 
på strategiska platser där människor rör sig frekvent. I nuläget är 
bedömningen att det inte är möjligt att installera fler papperskorgar längs 
alla stigar och längs elljusspåret. Däremot kommer en översyn av 
papperskorgarnas placeringar i Aneby tätort att göras framöver.

Med hänvisning till svaret avslås medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige 

Lars-Erik Fälth
Kommunfullmäktiges ordförande
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 96 Svar på  motion: Utred och säkra 
ekonomisk säkerhet för vindkraftverk innan 
startbesked ges 
Dnr KS 2022/84 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt 

att motionen är avslagen med hänvisning till svarsskrivelsen. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) och Gerald Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har i Aneby har genom Kristin Apsey i motion inkommen 
31 januari 2022 yrkat: 

- att startbesked inte ges till vindkraftverk innan den ekonomiska säkerheten 
är utredd och säkrad, 

- att en startavgift läggs på vindkraftverk som når upp till MÖD:s dom om 
ekonomisk säkerhet, 

- att den ekonomiska säkerheten bör indexregleras för vindkraftverk, 
- att redan etablerade vindkraftverks ekonomiska säkerheter ses över och i 

de fall säkerheten inte anses tillräcklig bör en driftsavgift läggas som täcker 
upp till MÖD:s dom, 

- att insamlade medel avsetts för nedmontering och iordningsställande av 
marken. 

Ett svar på motionen har arbetats fram. Av slutsatserna i svaret konstateras att 
samhällsbyggnadsnämnden är en självständig myndighet inom kommunen och 
varken kommunstyrelsen eller andra inom kommunen får blanda sig i nämndens 
myndighetsutövning. Nämnden kan inte ställa vilka villkor som helst vid 
bygglovgivning och i startbesked. Villkor måste ha direkt stöd i plan- och 
bygglagen eller tillhörande förordningar, främst plan- och byggförordningen. 

Att villkora eller inte lämna startbesked till vindkraftverk innan den ekonomiska 
säkerheten är utredd och säkrad är inte förenligt med gällande lagstiftning. När det 
kommer till tillståndspliktiga verk, som alltså inte kräver bygglov, är det 
miljöprövningsdelegationen eller överprövande instanser som hanterar den 
ekonomiska säkerheten inom ramen för tillståndet. Det finns inte möjlighet att 
förelägga om ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga och bygglovspliktiga 
vindkraftverk eftersom lagstöd saknas för detta. Likaså saknas lagstöd för att lägga 
en startavgift på vindkraftverk som når upp till Mark- och miljööverdomstolens 
dom om ekonomisk säkerhet. Uppförda vindkraftsparker drivs inom ramen för 
beslutade tillstånd. 

Med hänvisning till svarsskrivelsen föreslås att motionen avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 
Helen Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag  
Motion, 2022-01-31 
Förslag till svar på motion, 2022-05-26  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-26 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 97 Svar på motion: Angående fler solceller i 
kommunen – nu! 
Dnr KS 2021/489 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

satt ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt 
 
att motionen är besvarad med hänvisning till svarsskrivelsen. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet har i en motion daterad 29 november 2021 föreslagit att Aneby 
kommun deklarerar att installation av solceller på kommunens fastigheter ska ha 
högre prioritet, i enlighet med kommunens arbete med Agenda 2030 och de 
kommunala och regionala miljömålen. Vidare föreslås att det ges i uppdrag till 
kommunens representanter i bolagens styrelser att driva på för ökad andel i 
solenergi i bolagens verksamhet.  
 
Ett svar har arbetats fram tillsammans med ett utredningsuppdrag avseende 
solceller på byggnader inom kommunkoncernen.  
 

Ett svar har tagits fram. I svaret konstateras att granskningsförslaget till ny 
översiktsplan innehåller ett större avsnitt kring förnybar energi. I översiktsplanen 
finns viljeriktningar inom solenergi, bland annat att kommunen arbetar för att de 
kommunala verksamheterna i större utsträckning ska få sin energi från egna 
solenergianläggningar. 
 
Sedan ett antal år tillbaka finns en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig. 
 
Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket  
 
vilka producerar omkring 10 000 kWh per år. Aneby Miljö & Vatten AB har 
under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna till markställda solceller runt 
Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. Bolaget ser också i stort 
över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan nämnas att 
samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med företag som 
söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar. 

Yrkanden 
Beata Allen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Motion, inkommen 2021-11-29 
Motionssvar, 2022-05-31 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 98 Svar på motion: Att solceller för 
elproduktion placeras på kommunägda 
fastigheters tak som lämpar sig för ändamålet 
Dnr KS 2022/167 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt  
 
att motionen är besvarad med hänvisning till svarsskrivelsen. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna i Aneby har i en motion inkommen den 23 mars 2022 yrkat 
på att kommunen som ett led i det pågående klimatarbetet undersöker 
möjligheten att placera solceller på kommunägda och kommunägda bolags tak för 
elproduktion, antingen i egen regi eller utarrendering till något intresserat företag. 

Kommunens ställningstaganden inom området 
I granskningsförslaget till ny översiktsplan finns ett större avsnitt kring förnybar 
energi. Som en del av att bli en hållbar kommun har Aneby kommun som 
ambition att bli en plusenergikommun, vilket också nämns i motionen. Det i sig 
innebär att den totala energiproduktionen från förnybara källor i kommunen är 
större än den totala mängd energi som används i kommunen. Förnybar 
energiproduktion har i jämförelse med fossila bränslen många fördelar så som 
minskade utsläpp, inga farliga restprodukter och låga driftkostnader. Strävan mot 
och planering för energieffektivisering bör ske i alla kommunens verksamheter.  

Övergripande viljeinriktning i översiktsplanen kring förnybar energi: 
 Aneby kommuns ambition är att bli en plusenergikommun. 
 Aneby kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom 

energiproduktion och energieffektivisering. 
 Produktionen av förnybar energi genom sol, vind och biobaserad 

kraftvärme främjas. 
 I kommunens verksamheter sker kontinuerlig energieffektivisering. 
 Energin som används har minsta möjliga påverkan på omgivningen. 

I stycket om solenergi nämns att potentialen för solkraft i länet bedöms vara stor, 
även småskaliga installationer av privatpersoner kan få stor effekt. 

Viljeinriktning i översiktsplanen inom solenergi: 
 Kommunen arbetar för att de kommunala verksamheterna i större 

utsträckning ska få sin energi från egna solenergianläggningar. 
 Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen av solcellsparker på 

strategiska platser. 
 Kommunen bistår med kunskap och information om solkraft till 

medborgare och företagare genom kommunens energirådgivning. 

Arbete med och installation av solceller under senaste åren  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I samband med svar på en liknande motion om solceller på kommunala 
byggnader 2016 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till 
samhällsbyggnadsavdelningen och tekniska enheten, att tillsammans med 
Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö & Vatten AB se över vilka byggnader 
i kommunkoncernens ägo som kan vara aktuella och möjliga för installation av 
solceller samt att ta fram förslag på en handlingsplan för installation av solceller.  

Uppdraget utmynnade sedan i en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig.   

Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket 
vilka producerar omkring 10 000 kWh per år.  

Aneby Miljö & Vatten AB har under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna 
till markställda solceller runt Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. 
Bolaget ser också i stort över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan 
nämnas att samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med 
företag som söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar. Just när det 
kommer till utarrendering är sannolikt mark det som kan vara möjligt, medan 
byggnader lämpar sig för egen produktion. Ytterligare en aspekt att se över 
framgent är möjligheten att gå in i och äga andelar i solcellsparker, vilket förstås i 
mångt och mycket är en finansiell fråga där kommunen i så fall låser ett visst 
kapital i andelarna och sedan köper den el som produceras i anläggningen 
motsvarande andelsägandet. 

Sammanfattningsvis finns alltså redan idag pågående arbete inom kommunen och 
koncernen i enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till 
ovanstående är motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna i Aneby har i en motion inkommen den 23 mars 2022 yrkat 
på att kommunen som ett led i det pågående klimatarbetet undersöker 
möjligheten att placera solceller på kommunägda och kommunägda bolags tak för 
elproduktion, antingen i egen regi eller utarrendering till något intresserat företag. 
 
Ett svar har tagits fram. I svaret konstateras att granskningsförslaget till ny 
översiktsplan innehåller ett större avsnitt kring förnybar energi. I översiktsplanen 
finns viljeriktningar inom solenergi, bland annat att kommunen arbetar för att de 
kommunala verksamheterna i större utsträckning ska få sin energi från egna 
solenergianläggningar. 
 
Sedan ett antal år tillbaka finns en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket 
vilka producerar omkring 10 000 kWh per år. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Motion, inkommen 2022-03-23 
Motionssvar, 2022-05-31 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 99 Svar på motion: Angående anläggande av 
hundrastgård i Aneby tätort 
Dnr KS 2021/488 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen. 

Motionssvar 
Aneby kommun är positiv till alla hälsofrämjande aktiviteter.  
 
Förutom de idrottshallar som används i skolverksamhet driver kommunen inga 
egna idrottsanläggningar, föreningslivet äger och driver sina egna anläggningar. 
Kommunen stöttar föreningarna genom att årligen, efter ansökan, utbetala 
föreningsbidrag motsvarande 1,1 miljoner kronor.  
  
Den investering som krävs för att skapa en hundrastgård i kommunal regi kräver 
beslut i budgetberedningen. Utöver investeringskostnaden kommer drift och 
underhållskostnad, vilket även påverkar den kommunala driftbudgeten. Aneby 
kommuns bedömning är kostnaden för drift och skötsel av en hundrastgård 
sannolikt kommer bli högre än vad som anges i motionen.  
  
Det finns en aktiv brukshundklubb strax norr om Stalpet, anläggningen motsvarar 
flera av de önskemål som återfinns i motionen. Som medlem i 
brukshundsklubben får man tillgång till deras anläggning. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet Aneby har genom Pia Eliasson i en motion till kommunfullmäktige 
yrkat på att en hundrastgård med ett antal agilityövningar och en gräsplan ska 
anläggas i Aneby tätort eller dess närhet. Motionsställaren menar att hundar är en 
viktig del i samhället både i ett hälsofrämjande perspektiv och i ett socialt 
perspektiv. 

Yrkanden 
Helen Karlsson (V) yrkar bifall till motionen 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Helen Karlssons (V) yrkande mot kommunstyrelsen förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsunderlag  
Motion, inkommen 2022-11-24 
Motionssvar, 2022-08-17¨ 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KF § 100 Benämning av rådet för frågor om 
funktionsnedsättning 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att inte byta benämning på rådet för frågor om funktionsnedsättning. 

Ärendebeskrivning  
Organisations- och arvodeskommittén beslutade vid sitt sammanträde 2021-11-15 
§ 12 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att byta 
benämningen av råd i frågor om funktionsnedsättning till råd i frågor om 
funktionsvariation.  

Efter att ha övervägt de olika namnalternativen, så beslutar organisations- och 
arvodeskommittén att Aneby kommun ej bör byta benämning på rådet. Därför så 
upphäver organisations- och arvodeskommittén det tidigare fattade beslutet, och 
föreslår alltså inte någon förändring av namn på rådet. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut råd i frågor om funktionsnedsättning, 2021-09-14 
Protokollsbeslut organisations- och arvodeskommittén, 2021-11-15 
Protokollsbeslut organisations- och arvodeskommittén, 2022-02-21 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2022-09-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2022-09-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 101 Anmälningsärenden 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag  
- Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-05 
- Protokoll kommunstyrelsen 2022-08-15 
- Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfullmäktige,   
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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