
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-10-12

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Blåljushuset kl. 10:00-16:15

Beslutande
Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande

Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande
Arijana Jazic (S) 2:e vice ordförande
Tommy Gustafsson (S)
Birgitta Svensson (S) § 176
Tobias Kreuzpointner (C)
Gudrun Andersson (C)
Anna Ekström (L) §§ 178 - 195
Anita Walfridsson (M) 
Sandra Bergqvist (M), §§ 177 - 195
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Kristin Apsey (SD)
Jan-Olov Adolfsson (MP)

Tjänstgörande ersättare Kerstin Karlsson (S) ersätter Niklas Lindberg (S)
Jimmy Ekström (L) ersätter Anna Ekström (L) § 176
Erik Gustafsson (M) ersätter Sandra Bergqvist (M) § 176
Helén Karlsson (V) ersätter Birgitta Svensson (S) §§ 177 - 195

Övriga närvarande 
Ersättare Helen Karlsson (V) § 176

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare
Anna-Lena Holstensson, sekreterare
Charlotte Johansson, kommundirektör
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen
Michael Wirestam, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen §§ 173 - 178
Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef §§ 173 - 182
Bosse Rofors, skolchef § 173 – 176
Mikael Fornander, socialchef § 176
Torbjörn Aronsson, naturvårdshandläggare § 177
Mirjam Alinder, planarkitekt § 178
Josefin Björlingsson, HR-ansvarig § 179 

Övriga Mats Hansson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden § 176 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Utses att justera Kristin Apsey

Justeringens plats  Paragrafer 173-195
och tid

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

Hugo Thorén

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

Justerande   …………………………………………….
Kristin Apsey
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-10-12

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset - arkivet

Datum då anslag 2020-10-15 Datum då anslag 2020-11-06
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Hugo Thorén
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

§ 173 Mötets öppnande 5

§ 174 Val av justerare 6

§ 175 Godkännande av föredragningslista 7

§ 176 Delårsbokslut 2020 2020/6 8-

§ 177 Muddringsprojekt Ralången 2020/20 10

§ 178 Information: Översiktsplan för Aneby 
kommun

2020/20 11

§ 179 Information: HR 2020/20 12

§ 180 Ramjustering 3, 2020 2020/5 13-

§ 181 Finansrapporter 2020 2020/355 15-

§ 182 Skattesats 2021 2020/583 17-

§ 183 Åtgärder och effektiviseringar av 
Sociala Avdelningens verksamhet

2020/132 19-

§ 184 Anvisningstal flyktingmottagande 
2021

2020/553 21-

§ 185 Samverkansavtal avseende 
gemensamt revisionskontor

2020/498 24-

§ 186 Reviderat reglemente revisionskontor 2020/498 25

§ 187 Medborgarförslag: Cykelbana och 
BMX Bana

2020/447 26-

§ 188 Höglandsförbundet - Budget 2021, 
verksamhetsplan 2022-2023

2020/431 28-

§ 189 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

2020/540 29

§ 190 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag

2020/258 30-

§ 191 Ej verkställda beslut kvartal 2 2020/18 32

§ 192 Val av ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsutskottet

2020/529 33

§ 193 Samråd inför fastställande av 
Mediacenter Jönköpings läns budget 
för 2021

2020/187 34-

§ 194 Anmälningsärenden 36

§ 195 Delegationsbeslut 37
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 173 Mötets öppnande

Beslut 
Ordförande Beata Allen öppnar mötet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 174 Val av justerare

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Kristin Apsey (SD) som justerare.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 175 Godkännande av föredragningslista

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen med tillkommande ärenden: 
  - Information: HR
 - Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för
   2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 176 Delårsbokslut 2020
Dnr KS 2020/6

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsuppföljningen per augusti 2020 och översända den till 
kommunfullmäktige, samt

att uppdraget till förvaltningen kvarstår om att fortsätta arbetet med åtgärder för 
att nå budget i balans vid årets slut.

Ärendebeskrivning 
År 2020 kommer till stor del att präglas av covid-19 och det som pandemin för 
med sig både genom verksamhetsmässig- och finansiell påverkan. Det är ett 
osäkert prognosläge utifrån hur konjunkturen påverkas av pandemins utveckling 
och åtgärder som beslutas för att mildra de ekonomiska effekterna.

Driftredovisning
Helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 3,2 miljoner kronor, vilket är 5,0 
miljoner kronor lägre än budgeterat resultat på 8,2 miljoner kronor. 
Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 25,9 miljoner kronor. 
Underskotten i verksamheten återfinns inom sociala avdelningen (-22,4 miljoner 
kronor), barn- och utbildningsavdelningen (-3,3 miljoner kronor), 
kommunserviceavdelningen (-1,4 miljoner kronor) och 
samhällsbyggnadsavdelningen (-0,2 miljoner kronor). Underskottet motverkas 
delvis av ett prognostiserat överskott på finansförvaltningen motsvarande 20,9 
miljoner kronor. 

Det ekonomiska resultatet för Aneby kommun visar ett plusresultat på 15,2 
miljoner kronor till och med augusti 2020, vilket är 10 miljoner bättre än budget.

Aneby kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås inte. En 
grundförutsättning för att Aneby kommuns ekonomi och verksamhet ska vara i 
balans och leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning är att samtliga 
enheter genomför planerad verksamhet inom lagd budget. För att skapa 
förutsättningar för en hållbar ekonomi över tid genomför samtliga verksamheter 
omfattande åtgärder. Arbetet med åtgärdsplaner väntas få helårseffekt under 2021. 

Målredovisning
Av de 17 styrtal som har valts ut för året, har 11 följts upp vid 
delårsrapporteringen. Av dem är sju uppnådda, tre delvis uppnådda och ett ej 
uppnått. Tre av målen kan inte följas upp under året då förutsättningarna för 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

målen har förändrats utan att kommunen har kunnat påverka redovisningen. 
Resterande mål följs upp vid årsbokslutet. 

Prognosen vad gäller den samlade måluppfyllelsen vid årets slut indikerar ett 
bättre resultat än tidigare. Ett målmedvetet arbete med styrning och ledning pågår 
och kommer ännu tydligare i fokus 2021 då styrtalen minskas till 10. 

Investeringsredovisning
Under andra tertialet har 14,1 miljoner kronor förbrukats av årets 
investeringsbudget, som uppgår till 28,9 miljoner kronor. Helårsprognosen visar 
på 26,3 miljoner kronor.

I delårsrapporten för 2020 görs ingen samlad koncernredovisning med eliminering 
av interna mellanhavanden. Uppföljning av verksamhet och ekonomiskt resultat 
presenteras för Aneby Miljö och Vatten AB, Stiftelsen Aneby bostäder, Stiftelsen 
kulturreservatet Åsens by och Höglandsförbundet. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten presenterar delårsredovisningen och den 
kommunövergripande måluppfyllelsen.
Avdelningscheferna presenterar respektive avdelnings ekonomiska resultat, 
måluppfyllelse och åtgärdsplaner. 
Kommundirektör Charlotte Johansson presenterar kommunövergripande viktiga 
händelser, ekonomiskt resultat och vidtagna åtgärder med anledning av 
kommunens ekonomiska läge.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-29
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
Protokollsbeslut samhällsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-09-24
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2020-09-24
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-10-05
Delårsrapport 2020, 1 januari - 31 augusti

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 177 Muddringsprojekt Ralången
Dnr KS 2020/20

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsavdelningens naturvårdshandläggare Torbjörn Aronsson 
informerar om Aneby kommuns muddringsprojekt i Ralången. Sjön lider av 
övergödningsproblematik, skapad av växtplankton, bottendjur, fisk och ljusklimat. 
Detta beror på en historiskt hög fosfor belastning. Syftet med muddringen av 
testytan i Ralången är att utveckla metoder för att bidra till vattenvård och återföra 
näringsämnen till lant- och skogsbruk. Genom muddringen frigörs 99% av 
fosforn i marken, vilket gör sjön renare och restprodukten kan sedan användas för 
att göra gödsel.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 178 Information: Översiktsplan för Aneby 
kommun
Dnr KS 2020/20

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Mirjam Alinder och samhällsbyggnadschef Michael Wirestam 
informerar om den nya översiktsplanen för Aneby kommun. Den nya digital 
översiktsplanen är uppbyggd efter följande kapitel: inledning, identitet, värden och 
hänsyn, utveckling, genomförande, konsekvenser samt karta. Mirjam visar hur den 
nya digitala översiktsplanen kommer att se ut, och hur en navigerar sig i och 
använder den. Översiktsplanen kommer även finnas tillgänglig som PDF. 
Plattformen till den nya översiktsplanen har tagits fram i samarbete med Ödeshög 
kommun.

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 179 Information: HR
Dnr KS 2020/20

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
HR-ansvarig Josefin Björlingsson informerar om mål, strategier, aktiviteter, 
sjukfrånvaro januari-augusti 2020, tidsplan för rekrytering av skolchef, arbetsmiljö 
träff för chefer och skyddsombud, samt årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 180 Ramjustering 3, 2020
Dnr KS 2020/5

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ramjustering 3 av budget 2020.

Ärendebeskrivning 
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 3 av budget 
2020.

- Förändringen avser löneöversyn för vårdförbundet 9 månader. 
- Avskrivningar för maj - augusti.

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommun-
övergripande

Kommun-
serviceavd.

Barn- och 
utbildningsavd.
Grundskola mm

Barn- och 
utbildningsavd.
Gymnasium mm

Sociala 
avdelningen

Samhällsbyggnads-
avdelningen

Finans-
förvaltningen

Kommun-
revisionen

Överförmyndare

Kommun-
fullmäktige

SUMMA

U
rsprunglig budgetram

-11 896
-25 724

-142 102
-34 377

-142 176
-11 063

1 809
-550

-1 355
-321

-367 755
R

am
justering 1 2020

Löneöversyn 3 m
ån 2019

-19
-106

-815
-48

-328
-50

-1 365

Löneöversyn 4 m
ån 2019

-151
-169

-558
-877

Ö
verföring, H

R- och ekonom
ienhet

-7 773
7 773

0

Ö
verföring, kultur- och fritid

6 656
-6 656

0
Budget efter ram

justering 1
-19 688

-11 552
-149 742

-34 425
-143 062

-11 112
1 809

-550
-1 355

-321
-362 923

R
am

justering 2 2020
Interndebitering av m

åltider, lokalvård och hyror-5
3 275

-1 229
1

-7
-2 035

0

A
vskrivningar januari - april

-27
-5 543

-485
-212

-1 109
-7 376

Budget efter ram
justering 2

-19 720
-13 819

-151 456
-34 424

-143 281
-14 256

1 809
-550

-1 355
-321

-370 299

R
am

justering 3 2020
Löneöversyn 9 m

ån 2020 vårdförbundet
-17

-170
-188

A
vskrivningar

-19
-5 551

-484
-213

-1 083
-7 350

B
udget efter ram

justering 2
-19 739

-19 370
-151 958

-34 424
-143 665

-15 339
1 809

-550
-1 355

-321
-377 837

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 181 Finansrapporter 2020
Dnr KS 2020/355

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna

Ärendebeskrivning 
Enligt finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att löpande följa kommunens 
finansiella situation.

Finansrapporten avser Aneby kommun, Aneby miljö och vatten, Stiftelsen Aneby 
bostäder samt kommunkoncernen per den 31 augusti 2020.

Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjer för ränterisker per 
den 31 augusti 2020, som finns i finanspolicyn. Dessutom uppfyller Aneby 
kommun, Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö och Vattens lån riktlinjerna 
var för sig.

Uppfyllelsen har blivit allt bättre de senaste åren. Förbättringen har möjliggjorts 
genom att hänsyn har tagits till riktlinjerna vid beslut om nyupplåning och 
omsättning av lån i hela koncernen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Uppfyllelsen på koncernnivå:

2018-12-
31

2019-04-
30

2019-08-
31

2019-12-
31

2020-04-
30

2020-08-
31

Kapitalbindning
Genomsnittlig kapitalbindningstid 
normalt ska vara 2,5 år. (Tillåtet 
intervall är
1,5 – 4 år)

2,6 år
Uppfyllt

2,6 år
Uppfyllt

2,7 år
Uppfyllt

2,6 år
Uppfyllt

2,7 år
Uppfyllt

2,4 år
Uppfyllt

Räntebindning
Genomsnittlig duration ska normalt 
vara 2,5 år. (Tillåtet intervall är 1,5 – 
4 år.)

2,2 år
Uppfyllt

2,3 år
Uppfyllt

2,4 år
Uppfyllt

2,4 år
Uppfyllt

2,6 år
Uppfyllt

2,3 år
Uppfyllt

Kapitalförfall
Maximalt 35% av kapitalet får 
förfalla inom 1 år.

22 %
Uppfyllt

19 %
Uppfyllt

11 %
Uppfyllt

14%
Uppfyllt

11%
Uppfyllt

14%
Uppfyllt

Ränteförfall
Maximalt 35% av ränteförfallen får 
ligga inom ett år.

36 %
Ej 
uppfyllt

34 %
Uppfyllt

25 %
Uppfyllt

25%
Uppfyllt

19%
Uppfyllt

19%
Uppfyllt

Ränteförändring
De genomsnittliga räntekostnaderna 
ska inte fluktuera med mer än 0,65 
% från ett år till ett annat.

-0,05 %
Uppfyllt

-0,02 %
Uppfyllt

0,06 %
Uppfyllt

0,00%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

-0,08%
Uppfyllt

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Finansrapport Aneby Miljö & Vatten, 2020-08-31
Finansrapport Stiftelsen Aneby Bostäder, 2020-08-31
Finansrapport Aneby kommun, 2020-08-31
Finansrapport Aneby kommunkoncern, 2020-08-31
Tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 182 Skattesats 2021
Dnr KS 2020/583

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för 2021 till 22,09 kronor

Reservation
Helen Karlsson reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om skattesats 2021.

Jan-Olov Karlsson (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med 
följande motivering:

”Höj den kommunala skattesatsen med 50 öre på grund av:
a) Det är dyrt att ha för låg bemanning, ex. familje- och insatsgruppen inom sociala avdelningen, 
konsultinsatser dyra, placeringar av barn och unga blir onödigt dyra
b) De mest utsatta drabbas
c) Svårt att få till budgetar som fungerar för en hel avdelning
d) Svårt att förutse storleken på statsbidraget
e) Kommunens ekonomiska situation inte ny
f) Undersköterskor i kommunens tjänst bör få rejält höjda löner”

Ärendebeskrivning
Skattesatsen ska fastställas av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång. 
Skattesatsen är en del av budgetarbetet, och förslag på beslut har tagits fram i 
budgetberedningen 2020-09-28.

Yrkanden
Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkar på en skattehöjning med 50 öre.

Irene Oskarsson (KD) yrkar avslag på Jan-Olov Adolfssons yrkande om en 
skattehöjning på 50 öre.

Helen Karlsson (V) yrkar avslag på budgetberedningens förslag till beslut.

Anita Walfridsson (M), Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till budgetberedningens 
förslag till beslut.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande Beata Allen (C) ställer Jan-Olov Adolfsson (MP) förslag om en 
skattehöjning med 50 öre mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet.

Ordförande Beata Allen (C) ställer budgetberednings förslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budget beredningens förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetberedningens förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2020-09-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 183 Åtgärder och effektiviseringar av Sociala 
Avdelningens verksamhet
Dnr KS 2020/132

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom Sociala Avdelningens vidtagna och planerade åtgärder för 
budget i balans 2021

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 200224 att inför fastställandet av budget 2021 ge 
samtliga avdelningar i kommunen i uppdrag att utreda och presentera 
effektiviseringar/besparingar. 

Initialt innebar uppdraget för Sociala Avdelningen effektiviseringar/besparingar 
motsvarande 12,9 miljoner kr. Då skatteunderlagsprognosen under våren påvisar 
lägre intäkter för 2021 har uppdraget reviderats till att istället avse 
effektiviseringar/åtgärder motsvarande 15,1 miljoner kr. 

Sociala avdelningen har arbetat målmedvetet med att löpnade ta fram och 
genomföra åtgärder med risk- och konsekvensanalyser för att åstadkomma lägre 
kostnader under såväl innevarande som kommande år. 

Flertalet åtgärder för budget i bättre balans har genomförts och pågår och 
påverkar trenden för prognosen.

Det finns också ett antal förslag till effektiviseringar/åtgärder för att förbättra 
prognosen 2020/2021. Några av förslagen till vidare åtgärder gäller såväl 
verksamhetsförändringar som schemaförändringar, personaltäthet, ej tillsätta 
vakanta tjänster etcetera samt åtgärder som relaterar till hur och på vilket sätt 
brukares biståndsbeslut verkställs, exempelvis hemmaplanslösningar istället för 
extern placering. Vissa av förslagen till vidare effektiviseringar/besparingar 
genomföras inom ramen för verksamhetens verkställighet medan andra åtgärder 
kräver ett politiskt ställningstagande.

I samband med att kommunstyrelsen 200817 beslöt att inte konkurrensutsätta 
Personlig assistans, gavs Sociala avdelningen i uppdrag att återkomma till 
Kommunstyrelsen med förslag på ytterligare åtgärder och effektiviseringar som 
tillsammans med tidigare beslutade åtgärder innebär besparing motsvarande 15 
150 tkr. I och med nedanstående åtgärder och effektiviseringar har detta mål 
uppnåtts. 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beskrivning av effektiviseringar/besparingar
Arbetsmarknadsenheten; 
Verksamheten föreslår att under 2021 ej tillsätta vakans av arbetsmarknadscoach 
motsvarande 50%.  
Prognosticerad effekt 300 tkr. 

Kommunal utveckling, Social välfärd; 
Finansiering av kommunal utveckling, social välfärd. På grund av andra intäkter så 
som regionala stöd och statsbidrag kommer Sociala avdelningens delfinansiering 
av Kommunal utveckling, social välfärd minska med motsvarande 80 tkr under 
2021. 
Prognostiserad effekt 80 tkr

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-29

Beslutet skickas till
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 184 Anvisningstal flyktingmottagande 2021
Dnr KS 2020/553

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen angående flyktingmottande med godkännande till 
handlingarna, samt

att inte lämna några avvikande synpunkter till Länsstyrelsen angående 
anvisningstalet och andelstalet för Aneby kommun för år 2021

Reservation
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. 

Jan-Olov Adolfsson (MP) och Helen Karlsson (V) reserverar sig till förmån för 
Jan-Olov Adolfssons yrkande.

Ärendebeskrivning 
Varje år ska kommuntal för mottagande av nyanlända och anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande ungdomar fastställas. Antalet personer som 
söker och beviljas asyl i Sverige, och som därefter kommunplaceras, har under de 
senaste åren sjunkit. Länstalet för anvisningar i länet sjönk från 428 personer år 
2018 till 244 personer år 2019. Kommuntalet för Jönköpings län för 2021 ligger 
på ungefär samma nivå som 2020 och är 243.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Antalet anvisade ensamkommande ungdomar till länet sjönk från 62 ungdomar år 
2017 till 44 ungdomar år 2018. 

Hur många ensamkommande ungdomar som varje enskild kommun tar emot per 
år beror på flera faktorer. Det beror dels på hur många ungdomar som faktiskt 
kommer till Sverige, dels på vilken promilleandel samt nivå av måluppfyllelse i 
mottagandet som kommunen har. 

Under 2018 valde flera kommuner runtom i landet att antingen överlåta sin andel 
till en annan kommun, eller överta en annan kommuns andel. 

Hur mottagandet av ensamkommande ungdomar kommer att se ut inför 2020 är 
ett resultat av en lång process. Länsstyrelsen har bjudit in till en 
regionsövergripande dialog på kommunal nivå med syfte att bibehålla ett fortsatt 
kvalitativt mottagande av ensamkommande ungdomar i länet. 

Länsstyrelsen undrar; Är kommunen intresserad av att;

1. ta över andelar från andra kommuner?

2. överlåta sin andel (hela eller delar) till någon kommun i länet?

3. behålla sin andel?

Anvisningsandelar för ensamkommande barn/ungdomar år 
2020 och 2021

2020 2021
Länet 36,88 Länet 33,62
Aneby 1 Aneby 1,00
Gnosjö 1,45 Gnosjö 1,22
Mullsjö 1 Mullsjö 1,00
Habo 1,17 Habo 1,17
Gislaved 2,35 Gislaved 2,80
Vaggeryd 1,15 Vaggeryd 1,26
Jönköping 12 Jönköping 12,30
Nässjö 2,82 Nässjö 2,61
Värnamo 3,04 Värnamo 3,31
Sävsjö 4,34 Sävsjö 1,00
Vetlanda 2,13 Vetlanda 2,49
Eksjö 2,9 Eksjö 1,38
Tranås 1,53 Tranås 1,83
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mot bakgrund av ovan redovisade kommuntal och anvisningsandelar gör 
förvaltningen bedömningen att kommunen är rustad för ett mottagande av denna 
dimension och föreslår inte någon korrigering.

Yrkanden
Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkar på att Aneby kommun ska ta över andelar från 
andra kommuner

Kristin Apsey (SD) yrkar på att Aneby kommun överlåter sin andel till en annan 
kommun.

Irene Oskarsson (KD) och Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Beata Allen (C) ställer Jan-Olov Adolfsson (MP) förslag om ett ökat 
anvisningstal mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande Beata Allen (C) ställer Kristin Apsey (SD) förslag om att överlåta 
kommunens anvisningstal mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet.
Ordförande Beata Allen (C) ställer allmänna utskottets förslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag.

Beslutsunderlag 
Information andelstal 2021, 2020-09-04
Tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Skolchef
Socialchef
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 185 Samverkansavtal avseende gemensamt 
revisionskontor 
Dnr KS 2020/498

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig positiva till bildandet av ett revisionskontor med Eksjö kommun som 
säteskommun och att Aneby/Eksjö/Ydre kommun samt Höglandsförbundet ska 
ingå som part i revisionskontoret.

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Aneby, Eksjö, Ydre samt Höglandsförbundet har fattat ett 
inriktningsbeslut om att de önskar samverka kring ett revisionskontor. 
Revisorerna ska enligt 12 kap. 8 § kommunallagen biträdas av sakkunniga, som de 
själva väljer och anlitar. Genom de sakkunnigas professionella kompetens och de 
förtroendevaldas kunskap, skapas en grund för en oberoende och kvalitativ 
granskning. 

Kommunerna och Höglandsförbundet upplever en brist på tillgängliga resurser 
för uppdraget som sakkunnigt biträde, då det är svårt att få in anbud vid 
upphandlingar. Ett samverkansavtal har arbetats fram av revisorerna med stöd av 
Höglandsförbundet. Syftet med detta samverkansavtal är att parterna ska 
samverka i ett gemensamt revisionskontor.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden
Anita Walfridsson (M) och Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Förslag på samverkansavtal avseende gemensamt revisionskontor, 2020-06-18 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-17 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21

Beslutet skickas till
Eksjö kommun                                                                                                                                                         
Ydre kommun                                                                                                                                              
Höglandsförbundet
Kommunfullmäktige                                                                                                                                                     
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Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 186 Reviderat reglemente revisionskontor
Dnr KS 2020/498

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att revidera revisionens reglemente enligt redovisat förslag att gälla från                                                                                                                                           
2021-01-01.

Ärendebeskrivning 
Från 2021-01-01 kommer revisorerna i Aneby kommun tillsammans med Eksjö 
och Ydre kommuner samt Höglandsförbundet att inrätta ett revisionskontor i 
Eksjö kommun istället för att handla upp sakkunnigt biträde. Mot bakgrund av 
detta beslut i fullmäktige behöver revisionens reglemente revideras.

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 

Reglemente för Aneby kommunrevision
Förslag till reviderat reglemente för revisionen i Aneby kommun, 2020-07-17
Tjänsteskrivelse, 2020-07-17
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ordförande kommunrevisionen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 187 Medborgarförslag till kommunen: 
Cykelbana och BMX Bana
Dnr KS 2020/447

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende BMX-
bana/cykelbana enligt bilaga, samt

att medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att inrätta en BMX-bana/cykelbana inkom till Aneby 
kommun den 10 juni 2020. Kommunfullmäktige överlämnade den 15 juni 2020, § 
56, medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Förslagsställaren vill ge barn och ungdomar möjlighet att köra BMX, hoppa och 
göra tricks på sina cyklar. Möjligheten fanns tidigare i skogsområdet norr om 
Parkskolan, men detta försvann i och med anläggandet av gång- och cykelväg i 
området. Nu erbjuds förslagsställaren med flera medborgare möjlighet att tills 
vidare nyttja del av kommunens mark utmed Industrigatan för att använda den till 
önskat ändamål.

Kommunstyrelsen ordförande Beata Allen föredrar ärendet

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-06-10
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Protokollsbeslut kommunfullmäktige, 2020-06-15
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21

Bifogas beslut 
Bilaga: Förslag till svar på medborgarförslag, 2020-09-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Svar på medborgarförslag angående anläggande av 
BMX-bana/cykelbana
2020-09-11

Tack för ditt medborgarförslag!

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag angående att skapa utrymme för en BMX-
bana/cykelbana för barn och ungdomar i Aneby.

I medborgarförslaget lyfter du hur viktigt det är för barn och ungdomar att ha aktivitetsytor. Det 
finns stort intresse för att cykla, hoppa och göra trick på cykeln och så vidare. Det blir också en 
gemensam plats för kompisgängen att vara på och skapar en bra form av aktivitet som gynnar 
rörelse och träning.

Tidigare fanns ett område som nyttjades för detta i skogen norr om Parkskolan, men i och med 
anläggandet av gång- och cykelbana i det området togs den marken i anspråk.

Aneby kommun har också uppvaktats av fler medborgare med samma ärende och vi ser det som 
angeläget att försöka tillmötesgå önskemålen.

Kommunen har mark utmed Industrigatan, del av Aneby 1:716, öster om Industrigatan och söder 
om det gamla godsmagasinet. Denna är i detaljplanen avsatt som industrimark, men står i nuläget 
outnyttjad. Kommunen upplåter därför tills vidare marken för att ge möjlighet att använda den för 
BMX-bana/cykelbana för ungdomar. Med hjälp av jord- och grushögar samt däck kan det här 
anordnas en lämplig bana.

Villkoret är att marken får användas tills vidare, men vid behov för Aneby kommun att nyttja 
marken för annat ändamål förbehålls rätten att avsluta BMX-banan/cykelbanan.

Med hänvisning till ovanstående skrivning och villkor vill vi ge dig ett positivt svar och önskar att 
intresserade krafter som vill utveckla förslaget kan anordna en attraktiv och rolig mötesplats för 
barn och ungdomar.

Med vänliga hälsningar

Kommunfullmäktige

Lars-Erik Fälth
Kommunfullmäktiges ordförande
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Kommunstyrelsen 2020-10-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 188 Höglandsförbundet - Budget 2021, 
verksamhetsplan 2022-2023
Dnr KS 2020/431

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2021 och budget för 2022-2023.

Ärendebeskrivning 
Höglandets samordningsförbund har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
2021 samt budget för 2022-2023. De har nu översänt det för samråd i samtliga 
medlemskommuner.

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen, 2020-05-29
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen §§ 26-27, 2020-08-21 
Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 189 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning
Dnr KS 2020/540

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ersätta delegat HR-chef med HR ansvarig i kommunstyrelsens 
delegationsordning senast reviderad 2020-01-13 KS § 6.

Ärendebeskrivning 
I delegationsordningen för kommunstyrelsen senast reviderad 2020-01-13 § 6 
behöver delegat HR-chef bytas ut och ersättas med HR-ansvarig då 
organisationen har förändrats från 2020-07-01 och titeln HR-chef har tagits bort 
och ersatts av HR-ansvarig.

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen där delegat HR-
chef byts ut och ersätts med HR-ansvarig
Tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-09-21

Beslutet skickas till

HR-ansvariga
Administrativa enheten för politisk administration
Avdelningschef kommunserviceavdelningen
Kommunstyrelsens ordförande
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KS § 190 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag
Dnr KS 2020/258

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Ärendebeskrivning 

Till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober redovisas obesvarade 
motioner och medborgarförslag. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
kommunen svara inom ett år. Det finns tre obesvarade motioner och sex 
obesvarade medborgarförslag att redovisa:

Motioner

Motion: Förkortningslexikon (SD)
KS 2019/849 Inkom: 2020-01-14

Motion: Kompetenslyft inom äldreomsorgen i Aneby Kommun (S)
KS 2020/509 Inkom: 2020-08-07

Motion: Att kommunen inför en koldioxidbudget för att underlätta beslut vid 
klimatåtgärder (MP)
KS 2020/476 Inkom: 2020-06-23

Medborgarförslag

Medborgarförslag: Gällande miljö, sophantering och upphandling av bilar.
KS 2020/210 Inkom: 2020-03-16

Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid Tallbacka
KS 2020/400 Inkom: 2020-05-05

Medborgarförslag: Badbryggorna i sjöarna tidigare i Aneby kommun
KS 2020/399 Inkom: 2020-05-12

Medborgarförslag: Vikariepool inom äldeomsorg
KS 2020/373 Inkom: 2020-05-14

Medborgarförslag: Förbättring av cykelväg mellan Bergsgatan och Grönkällevägen
KS 2020/527 Inkom: 2020-08-25
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Medborgarförslag: Farthinder på Torggatan
KS 2020/505 Inkom: 2020-08-02

Avdelningschef för kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar 
ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 191 Ej verkställda beslut kvartal 2
Dnr KS 2020/18

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt att anmäla beslutet till 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning 
Till kommunstyrelsen rapporterar sociala utskottet ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 § SoL samt beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. För kvartal 2 2020 fanns fem ej verkställda 
beslut, vilket har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beslutsunderlag
Ej verkställda beslut: Individrapport 1 – 5
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2020-09-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 192 Val av ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsutskottet
Dnr KS 2020/529

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Kristin Apsey (SD) som ledamot i barn- och utbildningsutskottet.

att utse Gerald Apsey (SD) som ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna föreslår Kristin Apsey som ledamot i barn- och 
utbildningsutskottet och Gerald Apsey som ersättare i barn- och 
utbildningsutskottet.
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KS § 193 Samråd inför fastställande av 
Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021
Dnr KS 2020/187

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till budget 2021 för Mediacenter Jönköpings län

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun har under 2020 nyttjat Mediacenters kompetens framför allt 
inom Barn- och utbildningsavdelningens verksamhet. Mediacenter har bistått 
Aneby Lärcentrum under flytt till nuvarande lokaler. Arbetet har haft många 
ingredienser allt från att praktiskt flytta mediautrustning till att projektera 
ekonomisk smart utbyggnad av Aneby Lärcentrums mediaanvändning. Inte minst 
att kunna arbeta per distans med undervisning beroende på Corona- pandemin. 
Mediacenter har vidare projekterat, levererat och delvis undervisat beträffande 
Tallbackaskolans mediala undervisning för grundskolan. I förskolan har de varit 
behjälpliga med att tillgodose förskolans tankar om Systematiskt Kvalitetsarbete 
med hjälp av Ipads och rullbara projektorer för bildvisning för såväl barn som 
vuxna. Mediacenter har också under hösten servat Lommarydsskolan där en del 
mediala tekniker med utvecklingspotential har prövats. Hela förskolan är snart 
utrustad med Mediacenters konceptlösning – rullbara projektorsvagnar, Ipads till 
varje personal som dessutom barn kan använda – allt driftat via Office 365 i 
”molnet”.

Dessutom har Mediacenter varit behjälpliga i att utrusta utrymmen i 
Kommunhuset med rätt utrustning för digitala konferenser och möten, ett akut 
behov som kommit i fokus med anledning av Coronapandemin.

Den dialog som förts med Mediacenter under året angående effektiviseringar 
innebär att anslagen inte räknas upp i förslaget till budget för 2021 utan 
Mediacenter ska effektivisera sin verksamhet på liknande sätt som kommunerna 
gör med övrig verksamhet. 

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Samråd inför fastställlande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021, 
2020-10-01
Målsättningar och ekonomisk årsplan 2021-2023
Tjänsteskrivelse, 2020-10-11
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mediacenter Jönköpings län
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KS § 194 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning 
Sociala utskottet protokoll, 2020-08-20

Allmänna utskottet protokoll, 2020-09-21

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll, 2020-09-23

Barn- och utbildningsutskottet protokoll, 2020-09-24

Sociala utskottet protokoll, 2020-09-24

Protokoll Höglandets Samordningsförbund, 2020-09-03

Minnesanteckningar dialogmöte Stiftelsen Aneby bostäder, 2020-09-15

Höglandsförbundets överförmyndarverksamhet protokoll, 2020-09-16

Primärkommunal samverkan, PKS, protokoll, 2020-09-17

Aneby Miljö & Vatten AB styrelseprotokoll, 2020-09-28

Beslut Vetlanda kommunstyrelse Avtal Smålandsturism AB, 2020-09-02

Månadsuppföljning brottsstatistik, 2020-09-04

Delårsbokslut Höglandets överförmyndarnämnd, 2020-09-25

Budgetuppföljning Höglandsförbundets överförmyndarnämnd, 2020-09-25

Redovisning MSB ökad kommunal ledningsförmåga, 2020-10-06

Protokollsutdrag Gislaved kommunstyrelse § 210 Översyn av 
samordningsförbunden i Jönköpings län, 2020-10-07
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KS § 195 Delegationsbeslut

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut.
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