
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-23

Sammanträde med Allmänna utskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:15 – 09:30 

Beslutande 
Ledamöter Beata Allen (C), ordförande 

Caroline von Wachenfelt (M) 
Arijana Jazic (S) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 

Tjänstgörande ersättare Per-Magnus Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Niklas Lindberg 
(S) 

Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Carolin Engström, HR-ansvarig § 70 

Utses att justera Arijana Jazic 

Paragrafer 70-77 

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

Vidar Justegård 

Ordförande   …………………………………………… 
Beata Allen 

Justerande   ……………………………………………. 
Arijana Jazic 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2021-08-23 

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

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2021-08-23 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2021-08-277 Datum då anslag 2021-09-17
publiceras tas bort 

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

  Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet  2021-08-23 

 
 

§ 70 HR-rapport   

§ 71 Medborgarförslag övergångställe vid 
korsning Furulidsgatan och 
Bredestadsvägen 

2021/192  

§ 72 Rapportering av valdistrikt till 
Länsstyrelsen 

2021/358  

§ 73 Redovisning av erhållet kommunalt 
partistöd 2020 

2021/57  

§ 74 Höglandsförbundets Budget 2022, 
verksamhetsplan 2023-2024 

2021/175  

§ 75 Information från kommundirektör och 
avdelningschef 
kommunserviceavdelningen 

  

§ 76 Anmälningsärenden   

§ 77 Delegationsärenden   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 70 HR-rapport 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Caroline Engström informerar om att den nya skolchefen har tillträtt sin tjänst. 
Rekryteringen av ny kommundirektör har påbörjats och annons för tjänsten är 
publicerad. Statistik redovisas över avdelningarnas sjukfrånvaro till och med juni 
månad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 71 Medborgarförslag övergångställe vid 
korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 
Dnr KS 2021/192 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Med hänvisning till detta föreslås att medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse MBF övergångsställe Bredestadsvägen AU 2021-05-06 

Förslag svar MBF övergångsställe Bredestadsvägen 2021-05-06 

Medborgarförslag övergångställe vid korsning Furulidsgatan och Bredestadsvägen 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 72 Rapportering av valdistrikt till 
Länsstyrelsen 
Dnr KS 2021/358 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 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. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-08-13 

Skrivelse från Länsstyrelsen dat. 2021-05-04 

      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Avdelningschef kommunserviceavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 73 Redovisning av erhållet kommunalt 
partistöd 2020 
Dnr KS 2021/57 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 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.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-08-11 

Inkomna redovisningar från M, C, KD, L, S, MP, V, SD 

      

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Ekonomichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 74 Höglandsförbundets Budget 2022, 
verksamhetsplan 2023-2024 
Dnr KS 2021/175 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 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 1 195 
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    10 
500 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. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjansteskrivelse - Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 efter samrad 

Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 

Tjansteskrivelse Budget 2022 Hoglandsforbundets revisorer 

Budget 2022 for revisorerna i Hoglandsforbundet 

Beslut Au 2021-06-18 Budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer 

Beslut DIR 2021-05-28 Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 inför 
samråd med medlemskommunerna 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 75 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Johanna Evegren informerar om att öppettiderna för kommunens reception har 
ändrats under sommaren. Receptionen har stängt kl 15:00 och förändringen av 
öppettider kommer att bestå året ut. 

Charlotte Johansson informerar att biskopen var på visitationsbesök i kommunen 
under vecka 33. 
Ett första möte har genomförts avseende beslut om att utreda möjliga alternativ 
med en gemensam miljö- och byggnämnd samt gemensam förvaltning mellan 
Aneby kommun och Eksjö kommun. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 76 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
- Grundvattennivå 2021 – 06 - 22 
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 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-08-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 77 Delegationsärenden 
 
Ärendebeskrivning  
Fanns inga delegationsbeslut att anmäla. 
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