
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-25

 
 
Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Furulidskolans restaurang kl. 18:00 – 19:30 
  
Beslutande 

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

 
Tjänstgörande ersättare Birgitta Kellner (C), tjänstgörande ersättare för Tobias Kreuzpointner (C) 

Uno Svensson (C), tjänstgörande ersättare för Karl-Gustav Fransson (C) 
Jan Andersson (C), tjänstgörande ersättare för Carina Linderfalk (C) 
Erik Lindstrand (M), tjänstgörande ersättare för Joacim Ember (M) 
Lars-Erik Widell (S), tjänstgörande ersättare för Per Magnus Svensson (S) 
Kerstin Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Lena Valencia (S)  
 

 
Frånvarande 
Ledamöter Jörgen Svärd (KD) 

Helen Karlsson (V) 
Peter Eliasson (SD) 

 
Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare 

Charlotte Johansson, kommundirektör 
Anna Semberg, nämndsekreterare   
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-10-25 

 
 
Övriga Björn Stendal, VD-AMAQ § 89 
 Jens Larsson, VD stiftelsen Aneby bostäder 
 Jens Eriksson, revisionschef  
 Birger Bergvall, ordförande i kommunrevisionen 
 Anders Forsblad, revisor 
 Yvonne Bäckelid, revisor 
   
 
  
      
Utses att justera Roger Ljungkvist och Caroline von Wachenfelt 
 
Justering  Digital justering   Paragrafer 85-97 
 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Vidar Justegård 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Lars-Erik Fälth 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Roger Ljungkvist och Caroline von Wachenfelt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-10-25 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-10-27 Datum då anslag  2021-11-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Vidar Justegård 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige  2021-10-25 

 
 

§ 85 Upprop   

§ 86 Val av justerare   

§ 87 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 

  

§ 88 Godkännande av föredragningslistan   

§ 89 Delårsbokslut 2021 Aneby kommun, 
information Stiftelsen Aneby 
Bostäder, Stiftelsen Åsens By och 
AMAQ 

2021/6  

§ 90 Yttrande i mål 5128-21 gällande 
laglighetsprövning 

2021/175  

§ 91 Intern kontroll – reviderat reglemente 2021/139  

§ 92 Medborgarförslag: Belysningen vid 
skateparken och lekparkerna 

2020/593  

§ 93 Ej verkställda beslut IVO kvartal 2 
2021 

2021/383  

§ 94 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 

2021/179  

§ 95 Fastställande av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

  

§ 96 Avsägelse av förtroendeuppdrag: 
Ersättare i kommunstyrelsen och 
sociala utskottet Åsa Lundqvist - 
Socialdemokraterna 

2021/435  

§ 97 Anmälningsärenden   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 85 Upprop 
 
Beslut  
Ordförande Lars-Erik Fälth öppnar mötet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 86 Val av justerare 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

Att utse Roger Ljungkvist (S) och Caroline von Wachenfelt (M) som justerare. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 87 Inkomna medborgarförslag, motioner, 
frågor och interpellationer 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att skicka de inkomna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit tre medborgarförslag till kommunen: 
 
Medborgarförslag: Göra Furulidsgatan och Skogsgatan till cykelgata 2021-10-13 
 
Medborgarförslag Upprustning av lekplatsen vid gärdet 2021-10-18 
 
Medborgarförslag Gatubelysning från folkets park till ridhuset 2021-10-18 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 88 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna föredragningslistan med förändringen att punkt 6 ” Yttrande i mål 
5128-21 gällande laglighetsprövning ” och punkt 12 ”Avsägelse av förtroendeuppdrag: 
Ersättare i kommunstyrelsen och sociala utskottet Åsa Lundqvist – Socialdemokraterna” 
tillkommer. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 89 Delårsbokslut 2021 Aneby kommun, 
information Stiftelsen Aneby Bostäder, Stiftelsen 
Åsens By och AMAQ 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna delårsbokslut per augusti 2021 inklusive verksamheternas 
delårsuppföljningar samt, 
 
att lägga informationen från stiftelsen Aneby bostäder, Stiftelsen Åsens by och 
AMAQ till handlingarna. 

Yrkanden 
Jimmy Ekström (L), Irene Oskarsson (KD), Beata Allen (C) och Caroline von 
Wachenfelt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunkoncernen redovisar för perioden ett resultat om 24,3 miljoner kronor. 

Aneby kommuns resultat för perioden till och med augusti visar på 22,9 miljoner 
kronor, budgeten för perioden är 8,1 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 14,8 miljoner kronor. Utfallet inkluderar förändring av 
semester- och ferielöneskuld som påverkar resultatet positivt med 8,2 miljoner 
kronor vid delåret samt löneavtal som inte är klara om 4 miljoner kronor. 

Prognosen visar på ett helårsresultat om 8,1 miljoner kronor. Jämfört med 
budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om 3,9 
miljoner kronor. Prognosen visar på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare 
prognoser.  

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 15,9 miljoner kronor. 
Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -14,3 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningsavdelningen väntas överskrida sin budget med 4,6 
miljoner kronor. En negativ avvikelse om 1,9 miljoner kronor avser avskrivningar. 
Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen visar på överskott mot budget. 

Underskottet från verksamheterna motverkas delvis av ett prognostiserat 
överskott på finansnettot. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

För att nå målet med en ekonomi i balans och skapa förutsättningar för en hållbar 
ekonomi över tid fortsätter verksamheterna med omfattande åtgärder. 
Åtgärdsplanerna presenteras i avdelningarnas verksamhetsberättelser. 

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 8,1 miljoner kronor av budgeterade 44,7 
miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 23,9 miljoner kronor.  

För 2021 har antalet styrtal reducerats till 10. Dessa följs upp i årsredovisningen, 
delårsbokslutet och i vissa fall även i tertialrapporten. Måluppfyllnaden för 
perioden är god. Samtliga styrtal har följts upp och når målen i delårsbokslutet. 

Den samlade bedömningen är att de finansiella målen såväl som de 
verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning kommer att nås 2021. 
 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten, Björn Stendal, Jens Larsson, Irene 
Oskarsson och Birger Bergvall redogör för ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag  
Delårsbokslut 2021:  
Aneby kommun, kommunserviceavdelningen, kommunövergripande anslaget, 
samhällsbyggnadsavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen och sociala 
avdelningen 
 
Tjänsteskrivelse:  
Aneby kommun, kommunserviceavdelningen, kommunövergripande anslaget, 
samhällsbyggnadsavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen och sociala 
avdelningen 
 
Revisionsrapport: 
Granskning av delårsbokslut 2021 Aneby kommun sakgranskad 
Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2021 
 
Protokollsbeslut: 
Allmänna utskottet, 2021-09-20 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-22 
Barn- och utbildningsutskottet, 2021-09-22 
Sociala utskottet, 2021-09-23 
Budgetberedningen, 2021-10-04 
Kommunstyrelsen, 2021-10-11 

      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 90 Yttrande i mål 5128-21 gällande 
laglighetsprövning 
Dnr KS 2021/175 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bestrida bifall till överklagandet då beslutet att godkänna Höglandsförbundets 
budget har tillkommit i rätt ordning och strider inte mot någon av de angivna 
grunder som anges i 13 kap 8 § KL, samt  
 
att inge kommunstyrelsens presidiums förslag till yttrande såsom 
kommunfullmäktiges eget yttrande. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD), Kenth Olsson (SD) och Peter Sörensson (SD) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendebeskrivning  
En kommunmedlem har till Förvaltningsrätten i Jönköping den 5 oktober 2021 
inkommit med överklagande gällande kommunfullmäktiges beslut den 27 
september 2021 § 79 genom vilket beslut Höglandsförbundets budget godkändes. 
Klaganden gör gällande att beslutet inte tillkommit i rätt ordning i enlighet med 
bestämmelserna i 13 kap 8 § kommunallagen, KL (laglighetsprövning). 
 
Aneby kommun har förelagts att lämna in ett skriftligt yttrande där kommunen 
bemöter det som står i handlingarna. 
 
Ett yttrande med förslag har upprättats och har bilagts tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningsrättens begäran om yttrande målnummer 5128-21, 2021-10-11 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-22 
Yttrande i mål gällande laglighetsprövning, mål nr 5128-21, 2021-10-22 
Protokollsbeslut kommunstyrelsens presidium 2021-10-22 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören
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 Storgatan 48  Tel.  0380-461 00  
 Box 53  Fax. 0380-461 95  
 578 22 Aneby  www.aneby.se  

Plusgiro 10 51 86-1 
Bankgiro 360-0400 
Org. nr. 212000-0498 

  Mål nr 5128-21 
 Förvaltningsrätten i Jönköpings län     
          Box 2201 

 550 02 Jönköping 
  
 

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning, mål nr 
5128-21. 

Ärendet 
Klaganden har uppgett att kommunfullmäktiges i Anebys kommun beslut om 
att anta budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer har beretts felaktigt och 
därmed strider mot kommunallagens bestämmelser i 11 kap 8§. Vidare anser 
klaganden att ledamöterna i Aneby kommunstyrelse som ingår i direktionen för 
Höglandsförbundet är jäviga. 
 
Klaganden anför vidare bl.a. följande. Arbetsutskottet och direktionen vid 
Höglandsförbundet har varit involverade i Höglandsförbundets revisorers 
budgetprocess. Viktigt att beakta är att ledamöter i arbetsutskottet och 
direktionen vid Höglandsförbundet också sitter som ledamöter i 
kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. Det samråd som görs är 
mellan Höglandsförbundet och respektive kommunstyrelse. Efter samrådet 
fattar sedan kommunstyrelsen beslut om det förslag som överlämnas till 
kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Konsekvensen av beredningen av 
Höglandsrevisorernas budget är att verksamheten som revisorerna, enligt lag är 
ålagda att granska, själva sitter och kan överpröva det förslag till budget som 
Eksjö kommunfullmäktiges presidium har lämnat. I det aktuella fallet innebär 
det att budgeten ökar från 158 tkr till 208 tkr och inte enligt presidiets förslag 
från 158 tkr till 320 tkr.  

De ledamöter i Anebys kommunstyrelse som ingår i direktionen för 
Höglandsförbundet dvs. Beata Allen, Caroline von Wachenfelt och Arijana 
Jazic är jäviga, eftersom de i sin egenskap av direktionsmedlemmar är föremål 
för revisionens tillsyn och granskning. För att säkerställa oberoende och leva 
upp till kommunallagen ska samrådet avseende Höglandsförbundets revisorers 
budget enbart ske mellan kommunfullmäktige presidium i respektive 
medlemskommun. Jag anser att beslutet om budget för Höglandsförbundets 
revisorer tillkommit på ett sätt som strider mot Kommunallagen och det 
reglemente för Höglandsförbundets revisorer som samtliga 
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medlemskommuners fullmäktige fastställt under 2021. Beslutet om budget för 
Höglandsförbundets revisorer bör därför upphävas. 
 

 
Åberopade lagrum, tillämpliga lagrum och övriga 
bestämmelser 
 
Enligt 13 kap 8 § ska ett överklagat beslut upphävas, om 
   1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 
regionen, 
   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje 
styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en 
resultatutjämningsreserv enligt 14 §. 

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.  

Av 11 kap 8 § kommunallagen, KL, framgår vidare bl.a. följande. Förslag till 
budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till 
budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 
senast vid samma tidpunkt. 

Vidare framgår av 11 kap 10 § samma lag att budgeten fastställs av fullmäktige 
före november månads utgång. 

I 4 § i reglementet för revisionen för Höglandsförbundet anges att för 
beredning av budget för revisorerna, ansvarar kommunfullmäktiges presidium i 
Eksjö (säteskommun). 

I 13 § i Höglandsförbundets förbundsordning anges bl.a. följande gällande 
budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning. Direktionen ska lägga fram 
förslag till budget till medlemskommunerna före maj månads utgång. Budgeten 
ska innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under budgetåret, 
samt en plan för verksamheten och ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till 
budget före maj månads utgång. Direktionen ska, efter beslut i 
medlemskommunerna, fastställa budgeten före november månads utgång. 
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Enligt 9 kap 2 § § KL gäller att om inget annat anges eller följer av 
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även 
för kommunalförbund. 

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns 
bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens 
bestämmelser om kommuner eller regioner tillämpas för förbundet. 

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om 
kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för 
bestämmelserna i denna lag. 

Enligt 9 kap 3 § KL ska det i ett kommunalförbund som beslutande församling 
finnas ett förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. 

Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt vad som anges i 
förbundsordningen. 

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i den beslutande församlingen 
med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många 
som antalet ledamöter. 

Enligt 9 kap 7§ KL får vidare en förbundsmedlem till ledamot eller ersättare i 
den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller ersättare i 
förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder samt 
revisorer väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

I 13 kap 2 § p 1 KL anges att beslut av fullmäktige eller den beslutande 
församlingen i ett kommunalförbund får överklagas. 
 
I 13 kap 1 § 1 § KL anges att varje medlem av en kommun eller en region har 
rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att 
överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av 
varje medlem av de samverkande kommunerna och regionerna. 
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Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av 
varje medlem av de kommuner eller regioner som ingår i kommunalförbundet 
samt av förbundsmedlemmarna. 

Inställning och klargöranden 
 
Rätten att påkalla laglighetsprövning 
Klaganden har rätt att påkalla laglighetsprövning gällande beslut fattat av 
Aneby kommuns fullmäktige då han är kommunmedlem i Aneby kommun.  
 
Klagomålet 
Såvitt Aneby kommun får förstå klagomålet, menar klaganden att beslutet i 
fullmäktige inte tillkommit i rätt ordning då fullmäktige i Aneby 
a) inte behandlat båda förslagen, dvs både det från fullmäktigepresidiet i Eksjö 
kommun och det från direktionen med att tillskjuta ytterligare medel om 
50 000 kr och  
b) då en ledamot i fullmäktige i Aneby kommun varit jävig vid beslut ifråga 
om budget då ledamoten även sitter i direktionen för Höglandsförbundet.  

Aneby kommun uppfattar vidare att klaganden riktar sin klagan mot den del av 
Aneby kommuns fullmäktigebeslut som avser revisionen, d.v.s. den senare 
”att-satsen” i fullmäktiges beslut och inte mot beslutet i sin helhet. För det fall 
förvaltningsrätten anser att beslutet ska upphävas menar Aneby kommun att det 
enbart är beslutet till den del det avser godkännande av tillägg till revisionen 
som i så fall ska upphävas. 
 
Följden av om hela beslutet upphävs innebär att kommunen som helhet därmed 
inte har fastställt någon budget för år 2022 och att detta inte lagligen är möjligt 
att fastställa efter november månads utgång.  

Skulle beslutet från den 27 september 2021 delvis upphävas, d.v.s. till den del 
som kommunen uppfattar att överklagandet avser innebär det att beslutet att 
godkänna att Höglandsförbundet kommer att fatta beslut om budget för år 2022 
motsvarande ett tillägg om 50 000 kr (utöver vad som redan är godkänt och 
som ligger inbakat i den första attsatsen), får det egentligen inte någon reell 
betydelse kopplat till Höglandsförbundets budget, eftersom Aneby kommun 
inte är den egentliga beslutsfattaren gällande denna utan det faller inom 
Höglandsförbundets egen kompetens. Aneby kommun ställer sig därmed 
inledningsvis frågande till om beslutet därmed har sådan karaktär eller verkan 
att det kan överklagas inom ramen för laglighetsprövning. 

Kommunalförbundet och dess beslutsordning 
Genom att bilda kommunalförbund har kommuner möjlighet att samverka och 
samtidigt få politiskt inflytande i en gemensam organisation. I princip alla 
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former av kommunala uppgifter kan överlämnas till ett kommunalförbund. 
Som ovan angivits gäller kommunallagen i tillämpliga delar för 
kommunalförbund enligt 9 kap 2 § KL. Uttrycket tillämpliga delar innebär bl.a. 
att kommunallagens bestämmelser inte i alla delar går att direkt tillämpa på 
kommunalförbund. Det beror på olikheter som betingas av att det rör sig om 
samverkande kommuner. Kommunalförbundet är en självständig juridisk 
person med ansvar för sin verksamhet. När kommunalförbundet har bildats har 
det självbestämmanderätt inom ramen för förbundsordningen, kommunallagen 
och annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten. 

Höglandsförbundets kommunalförbunds direktion har därmed befogenhet att 
fastställa sin budget. Befogenheten bygger i sin tur på att samråd först skett 
med medlemskommunerna och att enighet nåtts för att i sin tur säkerställa 
förbundets fortlevnad över tid och har ordningen har hämtats från den tidigare 
gällande men numera upphävda kommunalförbundslagen. Det beslut som 
fattats av fullmäktige i Aneby kommun gällande budget för 
kommunalförbundet i stort och för revisionen i synnerhet är därför mer av 
karaktären av en markör för att redovisa hur mycket pengar, som redan vikts 
för  
Höglandsförbundets räkning och utgör ett led i den samverkan och den insyn 
som följer av att Aneby kommun ingår i ett kommunalförbund. 

Ifråga om budget för revisionen gäller i enlighet med vad som ovan redogjorts 
under tillämpliga lagrum och bestämmelser, att det är Eksjö 
kommunfullmäktiges presidium som bereder ärendet gällande budget för 
revisionen. Kommunen är tillika säteskommun för Höglandsförbundet. Inom 
ramen för beredningen har Eksjö kommuns presidium en dialog med 
revisorerna.  Presidiet har vidare inom ramen för denna beredning avslutat 
denna med att lägga ett förslag till budget baserat på resultatet av beredning. 
Enligt Höglandsförbundets förbundsordning är det formellt direktionen som 
har att lägga  
förslag till budget. Direktionen har beslutat att skicka beredningens förslag på 
samråd. Budgeten bygger på att alla kommuner solidariskt bidrar med lika 
delar. Då det inte  
funnits enighet runt det förslag beredningen lagt har direktionen efter att 
samråd  
genomförts lagt ett slutligt förslag och där hänsyn tagits till vad som 
framkommit i  
samrådet.  Härefter har direktionen skickat sitt förslag till 
medlemskommunerna för beslut i enlighet med vad som anges i 
förbundsordningen. Kommunfullmäktige i Aneby kommun har vid sitt beslut 
gällande budgeten fattat ett beslut om godkännande i enlighet med det förslag 
som lagts av direktionen.  
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Ordningen inför beslut i kommunalförbundet har enligt det ovan beskrivna 
följts. Att kommunfullmäktiges beredning formulerat vad som framkommit i 
beredningen såsom förslag innebär inte att detta ska ses som ett slutligt förslag 
utan såsom en utgångspunkt inför de samråd som senare ska ske. Det är först 
sedan samrådet skett som förslag läggs av direktionen. Aneby kommun har 
därefter gjort ett godkännande i samband med sin budget i enlighet med detta 
förslag. Vad som kvarstår är att samtliga medlemskommuner ska fatta 
motsvarande beslut och därefter ska direktionen fastställa sin budget innan 
utgången av november i år.  

Godkännandet i Aneby kommun 
Ifråga om det beslut om godkännande som fattats av fullmäktige i Aneby 
kommun gäller att detta beretts på sedvanligt sätt genom beredning i 
arbetsutskott, vilket framgår av bifogade handlingar. Aneby kommun anser 
därför att beslutet har tillkommit i laga ordning ifråga om att besluta i enlighet 
med den ordning som fastställts gällande beslut avseende budget för Aneby 
kommuns del. 
 
Jäv 
Klaganden menar därtill att tre ledamöter varit jäviga utifrån att de samtidigt 
sitter i direktionen och i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige i Aneby 
kommun. Jäv är en del av grunden om beslutet tillkommit i rätt ordning. 

Förbundsmedlemmarna har stor frihet att bestämma kommunalförbundets 
organisation. I lagen läggs ett minimikrav på att det ska finnas en beslutande 
församling, antingen förbundsfullmäktige eller förbundsdirektion. Den 
beslutande församlingen ska utse en förbundsstyrelse. Om ett förbund är 
organiserat med förbundsdirektion är direktionen också styrelse, 9 kap 5 och 7 
§§ KL. Enligt 9 kap 3 § KL ska ledamöter och ersättare i ett 
kommunalförbunds beslutande församling väljas bland de ledamöter och 
ersättare som sitter i medlemmens fullmäktige.  Genom lagrummet säkerställs 
kopplingen mellan respektive medlem och kommunalförbundets beslutande 
församling, d.v.s. direktionen. En sådan koppling underlättar en 
medlemskommuns inflytande över att kommunalförbundets verksamhet drivs 
och finansieras på ett sätt som överensstämmer med kommunens intresse. 
 
Att på sätt som nu är fallet att de aktuella ledamöterna är representerade i både 
kommunalförbundet och i kommunen utgör inte jäv utan är således en del i 
själva idén med kommunalförbundet och dess funktion som ett 
samverkansorgan som får verka under stor självständighet. Något som 
bekräftas genom senast nämnda lagrum.  
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Sammanfattande inställning 
Utifrån ovanstående anser Aneby kommun att begäran om laglighetsprövning 
ska avslås då beslutet att godkänna Höglandsförbundets budget har tillkommit i 
rätt ordning och strider inte mot någon av de angivna grunder som anges i 13 
kap 8 § KL. 

 

Lars-Erik Fälth  Charlotte Johansson 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommundirektör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 91 Intern kontroll – reviderat reglemente 
Dnr KS 2021/139 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta reglemente för intern kontroll med reviderad tidplan. 

Ärendebeskrivning  

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och det kommunala bolaget upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. 
 
Årligen ska kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden anta en särskild 
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Som innebär att de utifrån rimlig 
grad av säkerhet ska kunna säkerställa att: 
 

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 
 Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig. 
 Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. 

 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras, utifrån 
antagen plan, till kommunstyrelsen. Vid eventuella brister ska åtgärder 
presenteras. 
 
För att resultatet av uppföljningen ska kunna ligga till grund för kommande 
internkontrollplan revideras tidplanen i reglementet. Det innebär att både 
uppföljningen av föregående års interna kontroll och internkontrollplanen för 
innevarande år rapporteras i utskott/nämnd under januari som därefter 
överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar beslut och överlämnar till 
kommunrevisionen innan februari månads utgång. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 
Reglemente intern kontroll reviderat 2021-09-03 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2021-09-20 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-10-11 
      

 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 92 Medborgarförslag: Belysningen vid 
skateparken och lekparkerna 
Dnr KS 2020/593 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om belysning av skatepark 
och lekplatser runtom i kommunen samt  

att medborgarförslaget med detta är beviljat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om belysning av skateparken och lekplatserna runtom i 
kommunen inkom den 12 november 2020.   

I medborgarförslaget skrivs;  

”Belysningen vid skateparken är mycket dålig. Samma sak vid lekparkerna, det är 
inte väl upplyst. Tänker att barnen i kommunen hade kunnat utnyttja skateparken 
och lekparkerna betydligt mer  

än vad det nu är möjligt. Våra barn har ju inte möjlighet att utnyttja dessa platser 
nu när det blir mörkt tidigt dessutom ökar ju olycksrisken.  

Min tanke är att sätta upp riktad belysning med någon typ av tidsrelä så 
belysningen släcks vid en viss tid på kvällen.” 

I svaret framgår bland annat att en arbetsgrupp inom kommunen just gällande 
skateparken och lekplatserna i kommunen har lyft upp problematik kring 
bristfällig belysning och att det är något som behöver åtgärdas. En ambition om 
förbättrad belysning vid skateparken och lekplatserna har uttalats med 
målsättningen om att årligen genomföra åtgärder vid minst en plats. Detta är tänkt 
från år 2022 och under förutsättning att det finns ekonomiska möjligheter att 
genomföra åtgärderna. Sammanfattningsvis konstateras att medborgarförslaget är 
mycket bra, att det ger möjlighet till bättre nyttjande av allmänna platser samtidigt 
som det ger en ökad trygghet i samhället. Förslaget ligger helt i linje med pågående 
arbete i kommunen.  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara beviljat. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2020-11-12 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-10-05 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-10-11 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Dnr KS 2020-593 

  
Lotta Sprengarfjord 
Noby Rörebo 1 
 578 91  ANEBY 
 
lotta@sprengarfjord.se 
 

Svar på medborgarförslag om belysning av skatepark och 

lekplatser runtom i kommunen 
 

Tack för ditt medborgarförslag! 

 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om belysning av 

skateparken i Aneby samt av lekplatserna runtom i kommunen. 

 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Belysningen vid skateparken är mycket dålig. Samma sak vid 

lekparkerna, det är inte väl upplyst. Tänker att barnen i kommunen hade 

kunnat utnyttja skateparken och lekparkerna betydligt mer 

än vad det nu är möjligt. Våra barn har ju inte möjlighet att utnyttja dessa 

platser nu när det blir mörkt tidigt dessutom ökar ju olycksrisken. 

Min tanke är att sätta upp riktad belysning med någon typ av tidsrelä så 

belysningen släcks vid en viss tid på kvällen.” 

 

Inom kommunen har en arbetsgrupp med olika tjänstepersoner samlats 

vid vissa tillfällen för att se över och utveckla allmänna områden och 

grönområden i kommunen. Allt syftar till att hitta bra idéer och lösningar 

för att tillsammans göra vår kommun mer inbjudande och trevlig för 

våra invånare. Just gällande skateparken och lekplatserna i kommunen 

har bristfällig belysning lyfts som ett problem och något som behöver 

åtgärdas. Även behov av ytterligare bänkar och bord har framkommit, 

bland annat i dialogmöte med skolungdomar i årskurs 9. I arbetsgruppen 

beslutades därigenom att köpa in ett par bänkbord till skateparken. 

Vidare har en ambition om förbättrad belysning vid skateparken och 

lekplatserna uttalats med målsättningen om att årligen genomföra 

åtgärder vid minst en plats. Detta är tänkt från år 2022 och under 

förutsättning att det finns ekonomiska möjligheter att genomföra 

åtgärderna. Sammanfattningsvis kan konstateras att medborgarförslaget 

är mycket bra, det ger möjlighet till bättre nyttjande av allmänna platser 

samtidigt som det ger en ökad trygghet i samhället. Förslaget ligger helt i 

linje med pågående arbete i kommunen. 

 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget beviljat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 93 Ej verkställda beslut IVO kvartal 2 2021 
Dnr KS 2021/383 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ej verkställda beslut IVO kvartal 2 2021 som anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Till sociala utskottet rapporteras in ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. För kvartal 2 år 2021 fanns 3 antal ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.  

Beslutsunderlag  
Anmälningsärende Ej verkställt beslut nr 1 kvartal 2 apr-jun år 2021 
Anmälningsärende Ej verkställt beslut nr 2 kvartal 2 apr-jun år 2021 
Anmälningsärende Ej verkställt beslut nr 3 kvartal 2 apr-jun år 2021 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2021-09-23 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-10-11 
      

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 94 Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 
Dnr KS 2021/179 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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 fem obesvarade motioner och sex 
obesvarade medborgarförslag att redovisa: 
 
Motioner 
KS 2021/314 Visselblåsarfunktion - Vänsterpartiet, inkom 2021-06-11 
 
KS 2021/313 Utvärdering av pandemin - Vänsterpartiet, inkom 2021-06-11 
 
KS 2021/389 Angående utvärdering av beslut tagna under pandemin för 
kommunens verksamheter och dess invånare – Vänsterpartiet, inkom 2021-09-23 
 
KS 2021/340 Övergripande strategi för kommunens bilar - Miljöpartiet, inkom 
2021-07-05 
 
KS 2021/384 35 timmars arbetsvecka inom sociala avdelningen – 
Socialdemokraterna, inkom 2021-09-06 
 
Medborgarförslag 
KS 2021/375 Bygga farthinder på Sunhultsvägen, inkom 2021-09-21 

KS 2020/691 Belysning av cykel- och gångväg nedanför Lövstaområdet, inkom 
2020-12-07 

KS 2020/702 Inventera påbörjade projekt och skapa en underhållsplan, inkom 
2020-12-15 

KS 2020/715 Bowl till skateparken, inkom 2020-12-27 

KS 2021/65 Möjliggör för en extern aktör att bygga bostäder centralt i Aneby, 
inkom 2020-12-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS 2021/107 Att gatubelysning sätts upp utmed vägen mellan cykelbanan och 
Grännavägen, inkom 2021-01-06 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-10-11 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 95 Fastställande av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 
Dnr KS 2021/361 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att inte ändra antal ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod. 

Yrkanden 
Kristin Apsey (SD) yrkar att kommunfullmäktiges ledamöter minskas till 21 
ledamöter. 

Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Lars-Erik Fälth ställer kommunstyrelsens förslag och Kristin Apseys 
(SD) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ärendebeskrivning  
För att ändra antal ledamöter i kommunfullmäktige krävs att ett beslut om detta 
fattas i kommunfullmäktige före utgången av februari månad under valåret 
Kommunallagen kap 5 § 3. Med anledning av detta har frågan lyfts och diskuterats 
i organisations    och arvodeskommittén. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut organisation- och arvodeskommittén, 2021-08-19 
Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2021-10-11 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 96 Avsägelse av förtroendeuppdrag: 
Ersättare i kommunstyrelsen och sociala 
utskottet Åsa Lundqvist - Socialdemokraterna 
Dnr KS 2021/435 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Åsa Lundqvist avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i sociala utskottet.  

Ärendebeskrivning  
Åsa Lundqvist har inkommit med en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och ersättare i sociala utskottet. 

Socialdemokraterna presenterar inte något förslag på ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse ersättare i kommunstyrelsen och sociala utskottet Åsa Lundqvist – 
Socialdemokraterna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktige 2021-10-25

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 97 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse ärendena som anmälda. 

Ärendebeskrivning  
- Länsstyrelsens beslut - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Liberalerna 
- Länsstyrelsens beslut - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Kristdemokraterna 
- Protokoll KS 2021-10-11 
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