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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-06

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 150 Uppföljning av förändringsarbete på 
sociala avdelningen 
Dnr KS 2020/106 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Verkesamhetskonsult Helene Ersson, socialchef Mikael Fornander och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Carina Asp informerar om förändringsarbetet på sociala 
avdelningen. Förändringsledningsgruppen redogör för tillitsbaserad styrning och 
uppföljning, arbetssätt för att hantera avdelningens utmaningar och 
ledningsfilosofin på sociala avdelningen. 

Under hösten 2019 gjordes en genomlysning av äldreomsorgen och ett 
förändringsarbete påbörjades. Genomlysningen visade goda och mycket goda 
kvalitativa resultat, men kostnaderna för verksamheten är höga. 
Genomlysningsarbetet utgår från ett systematiskt synsätt där brukare intervjuas, 
kostnader identifieras och saker som skapar värde för brukarna identifieras. 

Från och med hösten 2020 ingår hela sociala avdelningens verksamheter i 
förändringsarbetet. Sociala avdelningen arbetar brett utifrån termerna ledarskap 
och medarbetarskap. Det görs regelbundna verksamhetsuppföljningar, där 
aspekter som insatskvalitet, arbetsmiljö och ekonomi granskas. 

Förändringsledningsgruppen presenterar hur arbetet ska utvecklas i framtiden. 
Riktade statsbidrag till kvalitetsutvecklande insatser ska sökas, ytterligare 
satsningar på hållbart medarbetarskap och ledarskap ska göras och tillitsbaserad 
styrning ska vidareutvecklas. 

Beslutsunderlag  
Presentation information om förändringsarbetet på sociala avdelningen, 2021-09-
06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2021-09-06

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 151 Timplan för grundskolan 2021-2022 
Dnr KS 2021/356 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna Aneby kommuns timplaner gällande från och med läsåret 
2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Timplanernas fördelning av de olika ämnena gällande från läsåret 2021/2022 
presenteras.  

Aneby kommuns något fåtal fler totala timmar för undervisning under de nio 
grundskoleåren/grundsärskola förklaras av samordning beträffande skolskjutsar 
och gemensam sluttid i grundskolans yngre år, genom så kallad samlad skoldag. 

Skolchef Rosie Segersson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Timplaner 2021-2022 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2021-08-24 
      

Beslutet skickas till 
Skolchef

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 152 Information om nya stambanan 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköping läns sektionschef för samhällsbyggnad och tillgänglighet Erik 
Bromander informerar om arbetet med de nya stambanorna. 

Sedan 2018 finns det en nationell plan för nya stambanor som sträcker sig fram till 
2029. Första byggetappen av de nya stambanorna påbörjas i Stockholms län i 
Järna och, byggs till Linköping. Därefter ska sträckorna Göteborg – Borås och 
Malmö (Lund) – Hässleholm påbörjas. Byggstart för de återstående etapperna är 
ännu inte planerad. 

Under åren 2022 - 2023 prioritera Region Jönköpings län följande områden: 
helheten ska vara i fokus, nästa etapp måste byggstartas inom nuvarande 
planperiod samt järnvägsplaner för återstående etapper ska påbörjas snarast. Den 
nationella planen är ute på remiss december – februari, och länsplanen är ute på 
remiss december – mars. Regering ska därefter fastställa den nationella planen, 
och regionfullmäktige fastställer länsplanen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 153 Medborgarförslag: övergångställe vid 
korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
Dnr KS 2021/192 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom bifogat svar på medborgarförslag avseende anläggande av 
övergångsställe i korsningen Furulidsgatan och Bredestadsvägen i Aneby, samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om anläggande av ett övergångsställe i korsningen 
Furulidsgatan och Bredestadsvägen i Aneby inkom till kommunen den 15 april 
2021. Den 26 april 2021 skickade kommunfullmäktige medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 I medborgarförslaget skrivs; ”Vid korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
önskar jag att det fanns ett övergångsställe. Vid denna korsning är det en 40 km/h 
väg och just vid den korsningen cyklar/går det väldigt många över och särskilt 
barn som ska till skolan/fotboll/gymnastik. Skulle vara väldigt bra om det var ett 
övergångsställe där, så att bilister ser och att det blir ett säkert ställe att gå över 
vägen. Dels för att cykelbanan/gångbanan som är längs med Bredestadsvägen går 
där och då skulle det göra sig väldigt bra att ha ett övergångsställe där.” 

I förslaget till svar konstateras att det i kommunens gång- och cykelplan, senast 
reviderad av kommunfullmäktige i februari 2021, finns en önskad åtgärd (nr 20 i 
planen) på aktuell plats med en GCM-passage (gång, cykel och moped) över 
Bredestadvägen vid Furulidsgatan. I planen anges, i samma anda som i 
medborgarförslaget att ”passagen möjliggör en säker överfart till Furulidsområdet 
och vidare till Furulidsskolan. Den blir en naturlig fortsättning på den föreslagna 
nya gång- och cykelvägen utmed Furulidsgatan och länkar samman denna med 
redan befintliga gång- och cykelstråk.” 

Vidare konstateras att övergångsställen generellt inger en falsk trygghet, och bör 
många gånger undvikas. Istället kan man tänka sig GCM-passager (gång, cykel och 
moped) eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Intentionerna i 
medborgarförslaget om en ökad trafiksäkerhet på platsen är mycket goda och 
stämmer väl överens med vad som anges i kommunens gång- och cykelplan. Med 
hänvisning till detta föreslås att medborgarförslaget besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06 
Förslag på svar: Medborgarförslag övergångsställe Bredestadsvägen, 2021-05-06 
Medborgarförslag övergångställe vid korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021-192 

Josefine Barklid 
Hallonstigen 23 
578 31  ANEBY 

Svar på medborgarförslag avseende anläggande av 

övergångsställe i korsningen Furulidsgatan och 

Bredestadsvägen i Aneby 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag med förslag om 

anläggande av övergångsställe i korsningen Furulidsgatan och 

Bredestadsvägen. I ditt medborgarförslag skriver du ”Vid korsning 

Furulidsgatan och Bredestadsvägen önskar jag att det fanns ett 

övergångsställe. Vid denna korsning är det en 40 km/h väg och just vid 

den korsningen cyklar/går det väldigt många över och särskilt barn som 

ska till skolan/fotboll/gymnastik. Skulle vara väldigt bra om det var ett 

övergångsställe där, så att bilister ser och att det blir ett säkert ställe att gå 

över vägen. Dels för att cykelbanan/gångbanan som är längs med 

Bredestadsvägen går där och då skulle det göra sig väldigt bra att ha ett 

övergångsställe där.” 

I kommunens gång- och cykelplan, senast reviderad av 

kommunfullmäktige i februari 2021, finns en önskad åtgärd (nr 20 i 

planen) på aktuell plats med en GCM-passage (gång, cykel och moped) 

över Bredestadvägen vid Furulidsgatan. I planen anges, i samma anda 

som i medborgarförslaget att ”passagen möjliggör en säker överfart till 

Furulidsområdet och vidare till Furulidsskolan. Den blir en naturlig 

fortsättning på den föreslagna nya gång- och cykelvägen utmed 

Furulidsgatan och länkar samman denna med redan befintliga gång- och 

cykelstråk.”  

Generellt inger övergångsställen en falsk trygghet, och bör många gånger 

undvikas. Istället kan man tänka sig GCM-passager (gång, cykel och 

moped) eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Intentionerna i 

medborgarförslaget om en ökad trafiksäkerhet på platsen är mycket goda 

och stämmer väl överens med vad som anges i kommunens gång- och 

cykelplan.

Vi tar med oss dina synpunkter i det fortsatta arbetet med vår 
prioriteringsordning av trafiksäkerhetsåtgärder. 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige 

Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Bilaga 1.1/1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 154 Information: HR 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Josefin Björlingson informerar om sjukfrånvaron januari – juli 2021 
samt hur rekryteringen av ny kommundirektör fortlöper. 30 ansökningar till 
tjänsten har inkommit, och sju kandidater har valts ut till en första intervju. 

Kommundirektör Charlotte Johansson deltog inte vid delen av ärendet som 
berörde rekrytering ny kommundirektör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 155 Förstärkning av löneresurs i samband 
med implementering av nytt HR-system 
Dnr KS 2021/363 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta medel från kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser med 
motsvarande belopp för redovisade ökade kostnader i samband med 
implementering av HR-system via tilläggsavtal med Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Sedan våren 2021 köper Aneby kommun lönefunktionen av Eksjö kommun 
motsvarande en heltidstjänst. Under implementering av nytt HR-system under 
delar av 2021 och hela 2022 kommer Eksjö kommun att behöva förstärka sin 
lönefunktion. Detta för att säkerställa en effektiv implementering och att samtidigt 
upprätthålla en god service till chefer och medarbetare. I juli 2021 fastställdes 
projektplanen för implementeringen av HR-systemet, och innan dess har 
leverantören inte kunnat tydliggöra vilka resurser som kommunerna behöver 
avsätta för att säkerställa implementering och tidplan. HR-chef i Eksjö har tagit 
fram ett tilläggsavtal utifrån projektplanen där resursförstärkning finns med och 
hur kostnaderna ska fördelas baserat på antal lönespecifikationer. 

Detta innebär att Aneby kommun totalt kommer att betala 342 716 kr till Eksjö 
kommun, vilket motsvarar 24,7 % av den totala summan, för förstärkning på lön 
mellan 2021-09-01-2022-12-31 (totalt 16 månader). 

För 2021 (september-december) – 85 679 kr 
För 2022 (januari-december) – 257 037 kr 

Efter diskussion i kommunledningen kring hantering av den uppkomna, 
oförutsedda kostnaden, önskar medel för detta äskas från Kommunstyrelsens pott 
för oförutsedda händelser. 

Efter att projektplanen fastställts för implementering av HR-system under juli 
månad har Eksjö kommun räknat på vilken resursförstärkning som de behöver på 
lön under delar av 2021 och hela 2022. Detta har resulterat i ett tilläggsavtal till det 
befintliga avtal som Aneby kommun har tecknat med Eksjö kommun om köp av 
lönfunktion. Sedan 1 april 2021 köper Aneby kommun lönefunktion av Eksjö 
kommun motsvarande en heltidstjänst.  

Resurserna och därmed kostnaderna för implementeringen översteg det som HR i 
Aneby hade planerat för, och därför finns det inte medel budgeterade för detta 
sedan tidigare. Kostnaden ska faktureras månadsvis och är fördelat enligt 
självkostnadsprincipen och antal lönespecifikationer. Under de 16 månader som 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

implementeringen pågår uppgår Aneby kommuns kostnad till totalt 342 716 kr, 
vilket fördelas under 2021 (85 679 kr) och 2022 (257 037 kr).  

Hantering av den uppkomna, oförutsedda kostnaden föreslås finanserias av den 
budget för oförutsedda händelser som kommunstyrelsen beslutar om. 

HR-ansvarig Josefin Björlingson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
Förslag: Tilläggsavtal HR-system Aneby kommun, 2021-07-12 
Bilaga 1, Införandeprojekt 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
HR-ansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 156 Höglandsförbundets Budget 2022, 
verksamhetsplan 2023-2024 
Dnr KS 2021/175 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Höglandsförbundets Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
samt, 

att budget för revision av förbundet utökas med totalt 50 tkr. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1195 
tkr för 2022, vilket motsvarar 1% av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. 
Resultatet för 2023 budgeterats med 1% och för 2024 med 1%. 
Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
10500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas uppgå till 128% under 2022. För budget 2022 och 
plan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100%. 
Förbundets omsättning ökar med 7% i budget 2022 mot föregående år. Ökning 
består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS systemet är 
inkluderat i budgeten.  

Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda 
budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till 
Höglandsförbundet 2021-03-31, med förslag till beslut i medlemskommunerna. 
Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 320 tkr. 
Äskandet innebär behov av utökning av anslagsfinansieringen från 
medlemskommunerna. 

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets revisorers 
budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling. 

Vetlanda har i samband med sitt budgetbeslut beslutat: Anslag till 
Höglandsförbundets 
fastställs för år 2022 till 2 941 tkr. Vetlanda bär även solidariskt sin andel av 
budget för revision av förbundet som utökats med 50 tkr. 

Aneby kommun bär även solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet 
som utökats med 50 tkr. 

Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen föredrar ärendet 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024, 2021-06-09 
Tjänsteskrivelse budget för Höglandsförbundet revisorer, 2021-06-09 
Budget 2022 med verksamhetsplan för 2023-2024 
Budget för Höglandsförbundets revisorer 2022 
Protokollsbeslut Höglandsförbundets direktion, 2021-05-28 
Protokollsbeslut Höglandsförbundets arbetsutskott, 2021-06-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollbeslut allmänna utskottet, 2021-08-23 
Protokollsbeslut Höglandsförbundets direktion 2021-08-27 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 157 Redovisning av erhållet kommunalt 
partistöd 2020 
Dnr KS 2021/57 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att betala ut partistöd för 2022 till Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att årligen, enligt fastlagda regler, besluta om det 
kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 
Kommunallagen 4 kap §§ 29–32.  

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Inkomna redovisningar från M, C, KD, L, S, MP, V, SD 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-08-23 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 158 Rapportering av valdistrikt till 
Länsstyrelsen 
Dnr KS 2021/358 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå länsstyrelsen att inte göra förändringar av befintliga valdistrikt. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § vallagen ska länsstyrelsen på förslag från 
kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig.  

I 17 § anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Det är dock eftersträvansvärt att antalet 
röstberättigade är relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten.  

Aneby har tre valdistrikt; Aneby västra, Aneby södra och Aneby östra. I samtliga 
distrikt är antalet röstberättigade i dagsläget inom angiven ram. Länsstyrelsen har i 
skrivelse den 4 maj 2021 önskat få uppgift om ifall kommunen planerar 
förändringar gällande indelningen av valdistrikten. 

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Skrivelse från Länsstyrelsen, 2021-05-04 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 159 Beslut om intresseanmälan för 
etablering av Kriminalvårdsanstalt i Aneby 
kommun 
Dnr KS 2021/349 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till fortsatta samtal och förhandlingar med Kriminalvården om 
etablering av en anstalt säkerhetsklass 2 i Aneby kommun, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjlig/lämplig mark för etablering 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har med stort intresse tagit del av Kriminalvårdens planer om att 
utöka sin verksamhet med en anstalt, säkerhetsklass 2, i region Öst, som Aneby 
kommun är en del av. Aneby kommun har anmält intresse för en etablering av en 
sådan anstalt i kommunen. Med Anebys förutsättningar skulle det gagna både 
Kriminalvården och möjligheterna för Aneby kommuns framtida utveckling vad 
gäller erbjudande av arbetstillfällen och boendemöjligheter.  

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande har deltagit i ett av 
Kriminalvårdens informationsmöte 2021-08-31 om vad en sådan etablering 
innebär. Grundförutsättningen är att det finns lämplig byggbar mark i 
storleksordningen 30-50 hektar, lämpligt placerad utifrån ett antal säkerhetskrav 
Anstalten ska ligga nära en tätort men inte nära bebyggelse, det ska också vara ett 
lagom avstånd till kollektivtrafik och vägnätet i övrigt. En anstalt av detta slag 
genererar mellan 300-500 arbetstillfällen varför möjlig personalförsörjning också 
är en av de viktiga frågorna. För närvarande har 12 kommuner i stråket mellan 
Norrköping-Jönköping anmält intresse för en etablering. Under vecka 39 kommer 
Kriminalvården att följa upp inkomna intresseanmälningar för att kunna utröna i 
vilka kommuner det finns förutsättningar för en etablering och så småningom 
landa i en kommun.   

Planering och byggnation beräknas totalt ta ca åtta till nio år innan anstalten kan 
tas i drift. 

Aneby kommun äger idag ingen egen mark i nämnda storleksordning på lämplig 
plats men ser möjligheten via privata fastighetsägare. 

Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen föredrar ärendet. 

Yrkande 
Anita Walfridsson (M), Irene Oskarsson (KD), Caroline von Wachenfelt (M), 
Arijana Jazic (S), Birgitta Svensson (S), Ulf Lundberg (M), Jan-Olov Adolfsson 
(MP), Anna Ekström (L), Tommy Gustafsson (S), Niklas Lindberg (S) och 
Gudrun Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Kristin Apsey (KD) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Brev till Kriminalvården, 2021-07-21 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

Beslutet skickas till 
Kriminalvårdsverket 
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 160 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar föredrar ärendet. 

Status för renovering av Parkskolan är att man är i en byggnationsfas. Covid-19 
läget i kommunen är under kontroll. Höstförkylningar är vanligt förekommande 
just nu, och medarbetare som upplever förkylningssymptom uppmanas att testa 
sig för covid-19. 

Höglandsförbundet har haft strategimöte föregående vecka.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 161 Anmälningsärenden 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda 

Ärendebeskrivning  
Protokoll organisations- och arvodeskommittén, 2021-08-19 

Protokoll allmänna utskottet, 2021-08-23 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2021-08-24 

Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2021-08-24 

Protokoll sociala utskottet, 2021-08-24 

Resultatrapport juni – juli 2021 Aneby Miljö & Vatten AB 

Årsrapport SRK Södra Vättern 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 162 Delegationsbeslut 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag  
Redovisning av delegationsbeslut skolchef, 2021-08-30 
Redovisning av delegationsbeslut HR-ansvarig, 2021-09-01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 163 Godkännande av mötets genomförande 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ledamöterna deltagit på lika villkor. 

Ärendebeskrivning  
Vid dagens sammanträde medverkar ledamöterna och föredragande 
tjänstepersoner på distans. Ordföranden leder mötet från Aneby kommunhus. 
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