
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-29

 
 
Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Furulidskolans restaurang kl. 18:00-19:10 
  
Beslutande 

Ledamöter Lars-Erik Fälth (C), ordförande  
Lars-Inge Hansson (C), 1:a vice ordförande  
Tommy Gustafsson (S), 2:a vice ordförande  
Beata Allen (C)  
Tobias Kreuzpointner (C)  
Gudrun Andersson (C)  
Mats Hansson (M)  
Ulf Lundberg (M)  
Caroline von Wachenfelt (M)  
Rickard Svärd (M)  
Birgith Andersson (M)  
Irene Oskarsson (KD)  
Jörgen Svärd (KD)  
Maria Lundblom Bäckström (KD)  
Berndt Dahnson (KD)  
Margareta Wier (KD)  
Jimmy Ekström (L)  
Arijana Jazic (S)  
Niklas Lindberg (S)  
Birgitta Svensson (S)  
Per-Magnus Svensson (S)  
Annki Stark (S)  
Roger Ljungkvist (S)  
Åsa Lundqvist (S)  
Jan-Olov Adolfsson (MP)  
Kristin Apsey (SD)  
Kenth Olsson (SD)  
Peter Sörensson (SD)  

 
 

Tjänstgörande ersättare Uno Svensson (C), ersätter Karl-Gustav Fransson (C)  
Jan Andersson (C), ersätter Carina Linderfalk (C)  
Anita Walfridsson (M), ersätter Joacim Ember (M)  
Marianne Törngren (L), ersätter Anna Ekström (L)  
Lars-Erik Widell (S), ersätter Lena Valencia (S)  
Pia Eliasson (V), ersätter Helen Karlsson (V)  
Gerald Apsey (SD), ersätter Peter Eliasson (SD)  

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstemän Anna Semberg, sekreterare 

Charlotte Johansson, kommundirektör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-29 

      
Utses att justera Roger Ljungkvist & Jimmy Ekström 
 
Justeringens plats  Digital justering 2021-12-01   Paragrafer 98-110 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anna Semberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Lars-Erik Fälth 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Roger Ljungkvist & Jimmy Ekström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-11-29 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Aneby kommunhus 
 
Datum då anslag  2021-12-01 Datum då anslag  2021-12-22 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anna Semberg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 98 Upprop 
 
Beslut  
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 99 Val av justerare 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse Roger Ljungkvist (S) och Jimmy Ekström (L) som justerare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 100 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att skicka de inkomna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

att skicka de inkomna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit två medborgarförslag och två motioner till kommunen: 

Medborgarförslag: För att öka trafiksäkerheten strax innan Gransnäs 
Ungdomsgård 

Medborgarförslag: Blomlådor, betongsuggor eller farthinder på Duvgatan 

Motion: Angående anläggande av hundrastgård i Aneby tätort 

Motion: Angående fler solceller i kommunen – nu! 

      

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 101 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa föredragningslistan med förändringen att punkt 12 ”Val av ersättare i 
krisledningsnämnden” tillkommit.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 102 Information: Mediacenter 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Förbundschef Jan Fransson föredrar om Mediacenter Jönköpings län.  
Deras syfte och uppdrag redogörs. Den samordning och service de erhåller till 
Jönköpings läns kommuner och externa parter presenteras. 

Från och med februari 2022 kommer kommunfullmäktige webbsändas, det 
informeras om teknik för livesändning och eftersändning.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 103 Förslag till ny taxa för livsmedelstillsyn 
Dnr KS 2021/443 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta förslag till ny taxa för livsmedelstillsyn. 

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

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

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

Yrkande 
Mats Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11  
Förslag på ny taxa för livsmedelstillsyn 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-20 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-11-08 

      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam  
Miljöinspektör Per-Olof Kättström 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 104 Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:773) om skydd mot olyckor 
Dnr KS 2021/442 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

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

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

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

Beslutsunderlag  
Handlingsprogram för förebyggandeverksamhet och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:773 ) om skydd mot olyckor 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-20 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-11-08 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 105 Medborgarförslag: Bowl till skateparken 
Dnr KS 2020/715 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om anläggande av en bowl i 
skateparken enligt bilaga samt 
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om anläggande av en bowl i skateparken i Aneby inkom den 26 
december 2020. 
 
I medborgarförslaget skrivs bland annat;  
”Mitt förslag är att utöka skateparken med en bowl. Det är en cementerad grop i 
marken, där man droppar för att snabbt få fart till att åka på sidorna/väggarna av 
bowlen. 

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

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

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Medborgarförslag Bowl till skateparken 
Förslag svar MBF bowl skatepark 2021-10-11 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-08-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam 
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Dnr KS 2020-715 

  
Simon Nilsson 
Skolgatan 14 
 578 31  ANEBY 
 
simonnilsson4848@gmail.com 
 
 
 

Svar på medborgarförslag om en bowl till skateparken 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om en bowl till 

skateparken i Aneby. 

 

I medborgarförslaget skrivs; 

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

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

åka på sidorna/väggarna av bowlen.  

 

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

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

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

framför datorn. För att främja hälsan bland kommunens barn och 

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

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

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

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

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

projektet kan ni annonsera ut namnet på skateparken till högstbjudande 

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

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

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

en bowl.” 

 

Precis som skrivs i medborgarförslaget är skateparken idag 

förhållandevis liten men ändå relativt välbesökt och uppskattad. Aneby 

kommun delar den positiva synen och det hälsofrämjande som 

skateparken bidrar till i samhället, samt i intentionerna i 

medborgarförslaget om att arbeta för att utveckla såväl skateparken som 

lekplatser och andra allmänna platser runtom i kommunen utifrån de 

resurser som finns att använda för dessa ändamål.  
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Aneby kommun har nyligen ställt sig positiv till ett annat 

medborgarförslag om förbättrad belysning vid just skateparken. Att 

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

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

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

utveckla skateparken på olika sätt framöver. Medborgarförslaget kommer 

också att beaktas i kommande budgetprocesser. 

 

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 106 Ny lönepolicy 
Dnr KS 2021/404 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa reviderad lönepolicy. 

Ärendebeskrivning  

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

Förändringar i riktlinjen inkluderar:  

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

målsättning att tydligare koppla lön till prestation och måluppfyllelse. 
 

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

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Förslag till ny lönepolicy 
Nuvarande lönepolicy 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-11-08 
      

Beslutet skickas till 
HR-ansvarig Caroline Engström 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 107 Sammanträdesplan 2022 
Dnr KS 2021/365 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 enligt upprättat 
förslag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2022 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2022. I 
planeringen av datum för nämndernas och utskottens sammanträden har hänsyn 
tagits till att flödet för de olika ekonomiprocesserna tidsmässigt ska fungera 
genom hela den politiska organisationen fram till beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
Förslag till sammanträdesdagar 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen 2021-08-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 108 Val av ersättare i kommunstyrelsen - 
Socialdemokraterna 
Dnr KS 2021/435 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Lars-Erik Widell (S) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Lars-Erik Widell (S) föreslås som ersättare i kommunstyrelsen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 109 Val av ersättare i krisledningsnämnden 
Dnr KS 2021/492 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Lars-Erik Widell (S) som ersättare i krisledningsnämnden. 

Ärendebeskrivning  
Lars-Erik Widell (S) föreslås till ersättare i krisledningsnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-11-29

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 110 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ärendena som anmälda. 

Ärendebeskrivning  
- Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-11-08 
- Information från Mediacenter 
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