
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-07

 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 13:00 – 16:35 
  
Beslutande 

Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande 
Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Arijana Jazic (S) 2:e vice ordförande §§ 207 – 212, 214, 222 
Tommy Gustafsson (S) 
Birgitta Svensson (S) 
Gudrun Andersson (C) 
Tobias Kreuzpointner (C) §§ 212 – 222 
Anna Ekström (L) 
Anita Walfridsson (M) 
Irene Oskarsson (KD) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Kristin Apsey (SD) 
Jan-Olov Adolfsson (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare Kerstin Karlsson (S), ersätter Birgitta Svensson (S) 

Lars-Erik Widell (S), ersätter Sandra Bergqvist (M) 
Inga-Lill Lind (C), ersätter Tobias Kreuzpointner (C) §§ 207 - 211 
 

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Mikael Fornander, kommundirektör 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen §§ 208 – 222 
 Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 207 – 210  
 Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 214 – 218  
 Carina Andersson, socialchef §§ 211 – 212, 222  
 Elin Enhäll, miljöinspektör §§ 214 – 218 
 Elenor Råsberg, enhetschef § 211, 222 
 Ragnhild Sjöström, socialsekreterare § 211, 222 
 Louise Astenius, socialsekreterare § 211, 222 
 Sanna Larsson, socialsekreterare § 211, 222 
  
Övriga Jonas Lindell, Polisen Höglandet § 207 
 Mikael Sjöbrink, Polisen Höglandet § 207 
      
Utses att justera Tommy Gustafsson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-11-09    Paragrafer 207-222 
och tid 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Beata Allen 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Tommy Gustafsson 
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  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2022-11-07 
 
 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-07 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-11-09 Datum då anslag  2022-12-01 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 207 Information: Polisen 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Lokalpolischef Jonas Lindell och Mikael Sjöbrink från Polisen Höglandet 
informerar om pågående arbete inom Polismyndigheten på nationell, regional och 
lokal nivå.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 208 Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, 
del 1 
Dnr KS 2022/196 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa skattesatsen för 2023 till 22,09, 

att fastställa Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 enligt dokument Budget 
2023 del 1, 

att fastställa mål för verksamheten och finansiella mål enligt den 
kommunövergripande verksamhetsplanen i Budget 2023 del 1, 

att fastställa investeringsramen 2023 till 32,6 miljoner kronor för kommunen samt 
12 miljoner kronor för byggnation av LSS-boende, 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
låneskuld upp till 167,1 miljoner kronor, 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
nya lån motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2023, 
samt 

att fastställa borgensavgifterna för 2023 till 0,56 procent för Aneby Miljö & 
Vatten AB och 0,56 procent för Stiftelsen Aneby Bostäder. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet i sin helhet. 
 
Deltagande i beslut 
Anna Ekström (L) avstår från att delta i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Budget 2023 del 1, innehållande drift- och investeringsbudget för 2023 och 
flerårsplan 2024-2025, arbetades fram under våren 2022 och fastställdes av 
kommunfullmäktige i juni 2022 (Kommunfullmäktige 2022-06-20 §59).  

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige före 
november månads utgång de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. 

I juni fattades beslut om borgensavgifter 2023 för Aneby Miljö och Vatten AB 
och Stiftelsen Aneby bostäder. Modellen för beräkning av borgensavgift är 
uppdaterad för Stiftelsen Aneby bostäder, och baseras på marknadsvärde i stället 
för bokfört värde av fastighetsbeståndet. En årlig marknadsvärdering genomförs i 
uppdrag av Stiftelsen Aneby bostäder och kommer rapporteras i Stiftelsens 
årsredovisningar. Borgensavgiften för 2023 blir 0,56 procent av låneskulden per 
2022-12-31. 

Utöver ovanstående förändring är förslaget att drift- och investeringsbudget för 
2023 och flerårsplan 2024-2025 är i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige i 
juni 2022. För närmare beskrivning av ärendet hänvisas till bifogat beslut i 
kommunfullmäktige i juni 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 
Irene Oskarsson (KD) och Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till upprättat 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Budget 2023 del 1 
Protokollsbeslut kommunfullmäktige, 2022-06-20 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2022-10-03 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 209 Ny skatteunderlagsprognos 2023 
Dnr KS 2022/7 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten informerar om ny 
skatteunderlagsprognos och förändrade förutsättning 2023-2025. Presentationen 
utgår ifrån SKR:s cirkulär 2022:37.  

Sverige går mot en lågkonjunktur, vilket kommer innebära en snabb inbromsning 
i hushållens ekonomi och en dämpad export. Även investeringar väntas skjutas 
upp, vilket kommer ge effekter på bruttonationalprodukten på sikt. Inflationen 
toppar i år. 

Skatteunderlaget förutspås att dämpas 2023, vilket innebär ett lägre realt 
skatteunderlag 2023. Befolkningsutvecklingen väntas inte öka i samma takt som 
tidigare har prognostiserats. 

     

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 210 Månadsuppföljning september, Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per september 2022 avseende Aneby 
kommuns verksamheter, samt 

att arbeta med åtgärder för att nå en budget i balans på verksamhetsnivå. 

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med september visar på 35,5 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 10,6 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 24,9 miljoner kronor.  

Prognosen kvarstår från delårsrapporten och visar på ett helårsresultat om 32,8 
miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en 
positiv avvikelse om 18,3 miljoner kronor. 

Verksamheternas resultat för perioden jämfört med budget ger ett positivt utfall 
om 5,0 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett överskridande om 5,5 
miljoner kronor. Verksamhetens prognos balanseras av ett överskott på 
finansnettot om 23,8 miljoner kronor. 

De verksamheter som uppvisar negativ avvikelse arbetar med åtgärder för att 
minska underskottet och för att uppnå en budget i balans. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Månadsuppföljning september Aneby kommun 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-10-17 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 211 Revidering av delgationsordning - 
Sociala avdelningen 
Dnr KS 2022/315 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta reviderad delegationsordning, 
 
att uppdra verksamheten att göra en översyn av delegationsordningen var sjätte 
månad, samt 
 
att flytta beslut enligt Spellag (2018:1138) till barn- och utbildningsavdelningens 
delegationsordning. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärendet avser ett förslag om förändrad delegationsordning. De föreslagna 
förändringarna består av ändring av delegat i vissa beslut samt nya beslut som 
tidigare inte varit delegerade. 
 
Delegationsordningen är det styrdokument som visar vilka ärenden och beslut 
som nämnden har delegerat till utskott eller tjänsteperson. Utan delegation är det 
bara nämnden som kan fatta beslut. Delegation innebär att nämndens arbete kan 
skötas på ett mer ändamålsenligt sätt. Om någon har fattat ett beslut utifrån 
delegation anses beslutet ur rättsligt hänseende vara ett nämndbeslut. 
 
I revidering av delegationsordningen så har det framkommit att vissa beslut ej kan 
delegeras utan i stället kräver förordnande för att beslut ska kunna fattas i frågan. 
Det gäller särskilt beslut som avser tvångsvård enligt LVU och LVM och som är 
brådskande det vill säga där beslut från Socialnämnden inte kan avvaktas.  
Förordnande innebär att, av nämnden, utsedd person får fatta vissa beslut i 
ärenden som nämnden vanligtvis beslutar i.  
 
Yrkanden  
Anna Ekström (L) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Förslaget till delegationsordning 
Nuvarande delegationsordning 
Förordnandelista, 
Presentation Revidering av delegationsordning 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2022-10-20 
      

Beslutet skickas till 
Sociala avdelningen 
Politiska administrationen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 212 Uppföljning av pågående 
utredningsarbete på särskilt boende 
Dnr KS 2022/20 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 

att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Inom äldreomsorgens särskilda boende har det sedan 2021 pågått ett projekt med 
35 timmars vecka som är finansierat genom statsbidrag benämnt 
återhämtningsbonusen. Detta projekt har byggt på att personal inom särskilt 
boende har getts möjlighet att gå från 37 timmars vecka till 35 timmars vecka. 
 

Som ett led i det fanns ett uppdrag att utvärdera och följa upp projektet för att se 
vilka effekter det gett. 
 

Några effekter som vi tittat på är om återhämtningen hos personalen har upplevts 
blivit högre utifrån 35 timmars veckan, utvecklingen av sjukfrånvaron och 
ekonomisk effekt. 
 

För att få en helhetsbild av utvärderingen har sociala avdelningen valt att redovisa 
några olika parametrar som var och en på sitt sätt och sammantaget ger en 
lägesbild av särskilt boende. De utvalda parametrarna är kopplade till brukarnas- 
och personalens upplevelser, resursåtgång samt ekonomi. Underlaget är hämtat 
från den brukarenkät som gjorts under året, resultat av enkät som personalen fått 
svara på samt data ur ekonomi- och HR systemet. 
 

Sammantaget är det svårt att säga vad effekten av projektet egentligen blivit 
utifrån återhämtning då det inte går att se en entydig tolkning som pekar i en 
riktning. Det man kan konstatera är att sjuktalen ökat och att det går åt stora 
resurser för att lösa frånvaron i form av ökat antal timvikarier och övertid för 
ordinarie personal. Detta går helt emot arbetet med ökad återhämtning och 
resulterar även i ökade kostnader. Det man kan konstatera är att ett vidare arbete 
behöver göras för att få bort vissa parametrar som i nuläget stör ut varandra och 
utifrån det kunna se vilken riktning verksamheten tar och om 
återhämtningseffekten hos personalen ökar. Det innebär att sociala avdelningen 
föreslår ett fortsatt arbete med 35 timmars veckan under förutsättning att sociala 
avdelningen erhåller fortsatta stadsbidrag för ändamålet. Uppföljning ska ske 
löpande under kommande år med en likvärdig utvärdering hösten 2023. 
 

Effekten som sociala avdelningen vill uppnå framåt är: 
 Ökad frisknärvaro 
 Ökad möjlighet till heltid för alla med goda möjligheter till återhämtning i 

sitt arbete 
 Kompetenshöjande insatser för att behålla medarbetare över tid och öka 

kvaliteten i vården 
 Insatser utifrån brukares behov i rätt tid, på rätt plats, med rätt kompetens 

till rätt kostnad 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-10-17 
      

Beslutet skickas till 
Socialchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 213 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander informerar om sjukfrånvaron fram till 
september 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 214 Taxa för livsmedelstillsyn 
Dnr KS 2022/328 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa timavgiften till 1 150 kronor för offentlig kontroll respektive 1 095 
kronor för uppföljande offentlig kontroll i taxa i Aneby kommun för offentlig 
kontroll av livsmedel inom livsmedelslagstiftningen, samt  
 

att taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
 

Ärendebeskrivning  
I länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Aneby kommun i maj 2019 
anmärktes på att det inte fanns någon kostnadsberäkning av timtaxan under 
senaste åren. I ett uppföljande svar till länsstyrelsen klargjordes att en ny 
beräkning skulle genomföras under 2022 med förslag om en ny timtaxa till 2023. 
Den nya beräkningen som har tagits fram visar att verksamhetens kostnader ger 
en timkostnad för tillsyn och offentlig kontroll om 1 428 kronor. Nuvarande 
timavgift är 1 000 kronor. Förslagsvis höjs taxan stegvis under några år för att 
bättre stämma överens med de faktiska kostnaderna. Förslaget till 2023 är en 
timtaxa om 1 150 kronor för offentlig kontroll respektive 1 095 kronor för 
uppföljande offentlig kontroll. Uppföljande offentlig kontroll genomförs när 
brister upptäckts vid ordinarie kontroll och genomförs vid behov. 
 

Länsstyrelsen följde under 2021 upp att de åtgärder som 
samhällsbyggnadsnämnden vidtagit med anledning av de avvikelser som 
Länsstyrelsen konstaterade vid revisionen av livsmedelskontrollen i Aneby 
kommun den 2 maj 2019.  
 

Andra avvikelsen innebar att myndighetens kontrollavgifter inte gav full 
kostnadstäckning. Bedömningen baserades bland annat på att timtaxan var 
fastställd till 900 kronor (2019, vid tidpunkten för revisionen), men enligt de 
beräkningar som myndigheten gjorde 2013 krävdes vid den tidpunkten en timtaxa 
på 1 003 kronor för att uppnå kostnadstäckning. Samhällsbyggnadsnämnden gavs 
möjlighet att komplettera med bland annat beräkningsunderlag som visar att 
timtaxan är tillräcklig för att uppnå full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen 
samt underlag som visar att de avgifter som tas ut motsvarar kostnaderna för den 
offentliga livsmedelskontrollen. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden svarade länsstyrelsen att en ny beräkning av 
timkostnaden på nytt kommer genomföras under 2022. Taxan har höjts under 
senare år men ger sannolikt inte kostnadstäckning fullt ut. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få ett förslag att ta ställning till vilket 
sedermera kan bli ett förslag till kommunfullmäktige för fastställande av avgift 
inför 2023. Beräkningar visar att kostnaderna för att bedriva verksamheten ger en 
timtaxa om 1 428 kronor för tillsyn och kontroll. Förslaget är en stegvis höjning 
av taxan under kommande år med en timavgift om 1 150 kronor under 2023. För 
uppföljande offentlig kontroll föreslås 1 095 kronor i timavgift. 
 

Beslutsunderlag  
Förslag till taxa i Aneby kommun för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2022-10-19 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 215 Taxa för miljöskyddstillsyn 
Dnr KS 2022/329 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken i Aneby kommun 
enligt upprättat förslag, 

att timtaxan för 2023 sätts till 1 000 kronor per timme, samt  

att taxan och timavgiften gäller från och med 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning  
Från 1 januari 2021 har Aneby kommun en förenklad taxa där fasta årliga avgifter 
tagits bort och ersatts av timtaxa med efterdebitering. Förändringen har inneburit 
mer rättvisa taxor gentemot företag och verksamhetsutövare och att betalning 
skett efter genomförd tillsyn och prövning. Mindre justeringar i taxan föreslås och 
en höjd timavgift som sannolikt gör att kommunen närmar sig övriga kommuners 
avgift. Kommunen kommer dock fortsatt ha lägst timavgift i länet. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har justerat och gjort mindre förändringar i taxan 
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken i Aneby kommun. Förslaget innebär att 
några timavgifter justerats för att vara desamma som i övriga länets kommuner. 
Samtidigt ges en möjlighet att ta betalt för handläggning av vissa obefogade 
klagomål. 

En ny timavgift föreslås beslutas till 1 000 kronor vilket är en höjning med 118 
kronor eller drygt 13 procent i jämförelse med 2022 års avgift. Med den nya 
timavgiften har kommunen fortfarande lägst avgift i Jönköpings län. Näst lägst 
avgift under innevarande år har Värnamo, Gnosjö och Sävsjö med just 1 000 
kronor. Högst timavgift för närvarande har Jönköping med 1 212 kronor. 

Beslutsunderlag  
Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-11 
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2022-10-19 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 216 Bidrag till enskilda vägar i Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna regelverk avseende bidrag till enskilda vägar. 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008 § 88, samt 

att bidragsreglerna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun betalar sedan 2009 ut tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till väghållare, enskilda vägföreningar. Bidraget beslutades om i 
kommunfullmäktige i november 2008. Förslaget är att detta bidrag kvarstår på 
samma sätt även fortsättningsvis, men med förtydligande kring ansökan, 
utbetalning och vad som gäller för extra åtgärder som väghållaren kan söka stöd 
för hos Trafikverket. 

I kommunfullmäktiges beslut från 2008 framgår att bidraget ska betalas ut två 
gånger per år. Enligt förslaget förändras detta till en utbetalning om året. 
Kommunen betalar ut bidrag utifrån Trafikverkets lista över vilka vägar de 
godkänt och de bidragssummor som Trafikverket betalat ut. Det krävs alltså ingen 
särskild ansökan gentemot Aneby kommun för bidragsutbetalning. De enskilda 
vägföreningarna kan också söka bidrag hos Trafikverket för särskilda åtgärder på 
sin väg. För de kostnader som Trafikverket godkänner erhåller vägföreningen tio 
(10) procent av Aneby kommun om de ansöker hos kommunen om bidrag. Det 
krävs en ansökan hos kommunen eftersom kommunen inte har vetskap om vilka 
särskilda åtgärder som genomförs på det enskilda vägnätet. Med denna bidragsdel 
kan alltså en vägförening erhålla två utbetalningar från kommunen under ett år, 
den ena automatiskt utan ansökan och den andra delen efter ansökan hos 
kommunen. 

Regelverk avseende bidrag till enskilda vägar 

Aneby kommun betalar ut bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till väghållaren, den enskilda vägföreningen, 

Aneby kommun utan ansökan från väghållaren betalar ut bidraget en gång årligen 
utifrån Trafikverkets lista över utbetalningar, att Aneby kommun även betalar ut 
bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets godkända del till väghållare som 
söker bidrag hos Trafikverket för särskilda åtgärder, efter ansökan från 
väghållaren hos kommunen för detta. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunfullmäktige 2008-11-24 § 88 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-10-17 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 217 Regelverk för bidrag till utfartsvägar i 
Aneby kommun 
Dnr KS 2022/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunalfullmäktiges beslut den 8 oktober 1970 § 78, 
 

att fastställa regelverk om driftbidrag för utfartsvägar. 
 

Reservation 
Caroline von Wachenfelt (M) och Anita Walfridsson (M) reserverar sig mot 
beslutet och inlämnar följande skriftliga motivering: Vi reserverar oss mot 
förslaget eftersom bidraget endast omfattar väldigt få väghållare och dessutom 
kommer tillföra en oproportionerligt tung administrativ börda för den 
avdelningen som sätts att tillämpa beslutet. Moderaterna anser därför att 
driftsbidraget för utfartsvägar ska tas bort. Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot 
beslutet och instämmer med Moderaternas reservation. 
 
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. 

 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. 

Regelverk om driftbidrag för utfartsvägar  
Bidrag utbetalas enskilda vägar med minst 100 meter längd, som inte har rätt till 
statligt bidrag genom Trafikverket, så kallade utfartsvägar.  
 

Bidrag utbetalas en gång om året efter godkänd ansökan för vägar till 
permanentboende, med minst en mantalsskriven, om 2,50 kr per löpmeter.  
 

Driftbidraget uppräknas årligen enligt konsumentprisindex (KPI).  
 

Vägsträckan beräknas från bostadstomtens in- och utfart fram till allmän väg eller 
enskild väg som är statligt bidragsberättigad.  
 

Vägen ska hållas öppen och underhållas i enlighet med vad Trafikverket kräver för 
att lämna statligt driftbidrag till enskild väg. 
 

Fastighetsägaren ska redovisa vägens skick och lämna in de uppgifter i samband 
med ansökan som kommunen kräver. Kommunen har möjlighet att besikta 
vägsträckan.  
 

Ansökan om driftbidrag ska ske årligen till kommunen, senast 1 mars, med 
utbetalning i efterskott.  
 

Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens 
underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas 
ut.  
 

Regelverket träder i kraft den 1 januari 2023. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag kommunalfullmäktige 1970-10-08 § 78 med bilaga 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-10-17 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
KS § 218 Revidering av delegationsordning - 
ekonomi- och fastighetsfrågor 
Dnr KS 2022/315 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att revidera delegationsordning för kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2022, § 192, om att föreslå 
kommunfullmäktige om att införa en taxa för publik elbilsladdning. Samtidigt 
beslutades att del i taxan med aktuellt elpris ska kunna justeras på delegation av 
kommunstyrelsen och att denna delegation ska införas i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Utifrån kommunstyrelsens beslut föreslås följande delegation 
införas i delegationsordning för kommunstyrelsen; 

 
1.1 Ekonomifrågor  
1.1.14 Beslut om justering av del i taxa för elbilsladdning utifrån aktuellt elpris.  
Delegat: Teknisk administratör. Ersättare: teknisk chef, samhällsbyggnadschef. 

I samband med revideringen har några mindre felaktigheter uppmärksammats 
under 1.2 Fastighetsfrågor med mera. Här föreslås justering enligt följande; 

1.2.12. Justering av delegat. Miljöchef ändras till samhällsbyggnadschef med 
miljöinspektör, samordnare, som ersättare. 

I 1.2.15. Tillsynsnämnden ersätts med samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Delegationsordning för kommunstyrelsen med förslag till ändringar 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-27 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Politiska administrationen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 219 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om följande: 

- Aneby kommun rekryterar just nu ställföreträdande räddningschef samt 
beredskaps- och säkerhetssamordnare 

- Arbete med kommande gymnasiesamverkan pågår 
- Vattenkvaliteteten i kommunens bassäng ses över 
- Alla nyanställda i kommunen ska genomgå utbildning i våld i nära 

relationer 9/11 eller 15/11. Kommundirektören inleder utbildningen. 
- Ny VD för Aneby Miljö & Vatten AB är tillsatt. Per-Erik Ekström börjar 

den 1 februari. 
- Den 28 oktober deltog kommunstyrelsens presidium i utökat kommunalt 

samverkans forum. Bland annat diskuterades besöksnäringsstrategin. 
- 26 oktober deltog representanter från kommunen i krisberedskapsforum 

med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 220 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll allmänna utskottet, 2022-10-17 

Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2022-10-18 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2022-10-19 

Protokoll sociala utskottet, 2022-10-20 

Styrelseprotokoll Stiftelsen Åsens by, 2022-05-13 

Styrelseprotokoll Stiftelsen Åsens by, 2022-06-13 

Protokoll avslutande föreningsstämma Leaderområdet Sommenbygd-
Vätterstrand, 2022-09-16 
- Bilagor  

Styrelseprotokoll Stiftelsen Åsens by, 2022-09-19 

Styrelseprotokoll Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-09-30 

Styrelseprotokoll Aneby Miljö & Vatten AB, 2022-10-11 

Styrelseprotokoll Stiftelsen Aneby bostäder, 2022-10-17 

Protokoll Höglandets Samordningsförbund, 2022-10-21 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Inspektion enligt 20 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379) av Höglandets överförmyndarnämnd 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Prioriterad samhällsutmaning och insatsområden 
2022–2024 

Jönköpings Förvaltningsrätt: Dom 2519-22 och 2696-22  

Jönköping Förvaltningsrätt: Slutligt beslut 6296-21 

Sveriges kommuner och regioner: Cirkulär 22:37 Budgetförutsättningar för åren 
2022-2025 

Trafikverket: Statlig medfinansiering till GCM-passage på Skogsgatan– beslut om 
omfattning och utformning samt preliminärt kostnadsunderlag och belopp 

Trafikverket: Statlig medfinansiering till offentliga cykelpumpar i Aneby kommun 
– beslut om omfattning och utformning samt preliminärt kostnadsunderlag och 
belopp 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 221 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2022-11-01 

Delegationsbeslut tillförordnad socialchef, 2022-11-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-07

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 222 Särskilt förordnade för ledamot i sociala 
utskottet att fatta beslut i ordförandens ställe 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att förordna, vid sidan av Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen, ytterligare 
fyra ledamöter, Anna Ekström, Birgitta Svensson, Anita Walfridsson och Gudrun 
Andersson att fatta beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU), §§ 6, 9, 11, 12, 27, 30, 31, 43 samt enligt lag om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM) 13 och 18 §§, om Sociala utskottets beslut inte kan avvaktas.” 

Ärendebeskrivning  
I samband med revidering av delegationsordningen för Sociala avdelningen så har 
det framkommit att vissa beslut ej kan delegeras utan i stället kräver förordnande 
för att beslut ska kunna fattas i frågan. Det gäller beslut enligt Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). 

Förordnande innebär att, av nämnden, utsedd person får fatta vissa beslut i 
ärenden som nämnden vanligtvis beslutar i.  

De beslut som förordnandet gäller är följande: 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

- 6 § LVU 
- 9 § LVU 
- 11 § LVU 
- 12 § LVU 
- 27 § LVU 
- 30 § LVU 
- 31 § LVU 
- 43 § LVU  
 
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

- 13 § LVM 
- 18 § LVM  
 
Förordnandet gäller följande personer: 

Anna Ekström (L) Sociala utskottets ordförande 
Birgitta Svensson (S) Sociala utskottets vice ordförande 
Anita Walfridsson (M) Ledamot i Sociala utskottet 
Gudrun Andersson (C) Ledamot i Sociala utskottet 
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