
 

Det har nu gått två år sedan valet 2018 då Alliansen i Aneby fick fortsatt förtroende att leda kommunen i ytterligare 

fyra år. Det har varit två intensiva år som har präglats av arbetet med att få en ekonomi i balans. Balans mellan intäkter 

och kostnader hänger samman såväl i privatekonomin som i kommunekonomin. I år har även den pågående pandemin 

inneburit ändrat fokus i samtliga verksamheter. 

2018 tog Alliansen i Aneby fram ett gemensamt program som är vägledande för satsningar och prioriteringar under 

denna mandatperiod. Ekonomi i balans är högt prioriterat även i detta program, en ekonomi i balans är en förutsätt-

ning för att säkra att pengarna räcker till välfärdsuppdraget. Alla måste ta ansvar och ställa kostnader mot värde och 

behov.  

Så här i halvtid är det dags att kika på hur väl vi har lyckats med att möta de viljeinriktningar som vi har pekat ut som 

prioriterade för ett gott liv i en hållbar växande kommun. 

Säkra att våra gemensamma resurser räcker till för 

välfärdsuppdraget gentemot våra invånare. 

Här pågår ett intensivt arbete. Besparingsåtgärder mot-

svarande 23 miljoner kronor har beslutats under 2020. 

Åtgärder som ger effekt både i år och nästa år. En viktig 

del i förändringsarbetet har varit att även se över ar-

betssätt och organisering. Här är vi inte i land ännu men 

ett stort arbete är påbörjat, inte minst inom sociala av-

delningen. Ett flertal förbättringsarbeten pågår genom 

samverkan mellan olika avdelningar, något som tydligt 

har påtalats från politiskt håll.  

Utveckla samverkan mellan offentlig, privat och ideell/

idéburen sektor. 

Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor ser 
vi som nödvändigt för att bygga ett starkt och hållbart 
samhälle. Här finns många fina exempel att berätta om! 
Kommunen driver bland annat öppen verksamhet för 
äldre i samverkan med studieförbund, kommunen bi-
drog också med finansiering till nya Furulidshallen, till-
sammans med ca 400 andra finansiärer. När pandemin 
slog till byggdes samverkan med rekordfart upp mellan 
kommun och civilsamhället för att hjälpa invånare som 
tillhör riskgrupperna. Ytterligare exempel handlar om 
det hälsocenter som är under utveckling. Här finns föru-
tom kommunen även lokala föreningar, Region Jönkö-
pings län och företagshälsovården med. I linje med ett 
mer framträdande folkhälsofrämjande arbete har kom-
munen i samverkan med lokala föreningar, RF-SISU 
Småland och Region Jönköpings län startat upp seniorid-
rottsskola. 

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN 

De globala hållbarhetsmålen ska vara vägledande i 
beslut och handling. 

Den här viljeinriktningen är mer komplex men ändå så 
självklar och viktig. Kommunstyrelsen tillsammans med 
samtliga enhetschefer genomförde en utbildningsdag 
om Agenda 2030 under 2019. Hållbarhetsmålen handlar 
om både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och 
här finns alltid mer att göra. Kommunen gör en hel del i 
det dagliga arbetet som inte synliggörs i samband med 
hållbarhetsmålen. Här kan vi bli bättre på att kommuni-
cera vad som faktiskt bidrar till en högre måluppfyllelse. 
Några konkreta exempel som är genomförda är system 
för energiuppföljning, upphandling av elhybridbilar 
inom hemvården och muddringsprojekt i sjön Ralången 
för att tillvarata den fosfor som är bunden i sedimentet. 
Kommunen arbetar aktivt med att få människor som 
står långt från arbetsmarknaden att närma sig egen för-
sörjning, exempelvis finns ett stort antal personer inom 
reformen extratjänster i kommunala verksamheten. 

Aneby kommun ska vara en attraktiv och modern ar-

betsgivare. 

Genom nya arbetssätt,  satsningar på friskvårdsaktivite-
ter och uppstart av pilotprojekt med bland annat förkor-
tad arbetstid inom vissa verksamheter har kommunen 
tagit flera steg i en riktning som stimulerar hållbara och 
friska medarbetare. Genom aktivt utvecklingsarbete i 
kommunens olika verksamheter stärks medarbetarskap-
et, delaktighet och därmed även attraktiviteten som 
anställd. 

I samverkan mellan Höglandskommunerna byggs en ny 
ekonomiservicekansli upp, detta ger ökad kvalitet och 
minskad sårbarhet. 
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Främja företags förutsättningar att växa och utvecklas i 

hela kommunen. 

Under 2020 antogs Aneby kommuns näringslivsstrategi, 

den togs fram i samverkan med lokala företagare. Stra-

tegin är en förutsättning för att kunna styra utveckling-

en i en riktning som är gynnsam i flera perspektiv. Kom-

munledningen prioriteratar fortsatt regelbundna före-

tagsbesök varje månad. Ett aktivt samarbete mellan 

kommun och företagare sker även inom Aneby närings-

livsförening. I anslutning till att den nya översiktsplanen 

arbetas fram kommer nya industrimark att ritas in då 

det i nuläget råder brist på denna typ av fastigheter. 

En fungerande service och infrastruktur är en förutsätt-

ning för företagande. Därför är satsningarna inom för-

skola och grundskola i hela kommunen angeläget. Be-

slut om att bygga ut Vireda skola har fattats och ska 

inom kort  upphandlas. Beslut om att ändra förhållnings-

sätt vad gäller fakturering av miljötillsyn har tagits. Be-

slutet innebär att kommunen fakturerar efter genom-

förd tillsyn och inte som en årlig avgift. Denna föränd-

ring har utgått från en tydlig politisk vilja. 

DEN VÄXANDE KOMMUNEN 

Skapa förutsättningar för tryggt boende genom hela 

livet.  

Under 2019 färdigställde Aneby Bostadsstiftelse sista 
delen av etapp två på Järnvägsgatan i Aneby tätort. Med 
start under 2020 har prioritering gjorts av underhåll och 
uppgradering av energisystem i befintligt bostadsbe-
stånd. Likaså görs satsningar på att öka attraktiviteten i 
trygghetsboendet, både vad gäller inne– och utemiljö. 

Bostadsstiftelsen har infört Huskurage i sina hyresfastig-
heter. Huskurage är en policy vid oro för våld i nära re-
lationer. 

I anslutning till att den nya översiktsplanen arbetas fram 
kommer nya bostadsområden att ritas in för att möta 
kommande behov. I dag finns ett fåtal lediga fastigheter 
till försäljning. Medborgarmöten har under 2020 hållits 
på sex platser i kommunen samt med en åk 9. 

Efter beslut i KS kommer fastighetssammanslagning att 
göras för att skapa attraktiva tomter i Haurida. 

GRUPPLEDARE  

Centerpartiet: Beata Allen  | Moderaterna: Caroline von Wachenfelt  

Kristdemokraterna: Irene Oskarsson | Liberalerna: Jimmy Ekström 

Satsa på välfärdsteknik inom vård och omsorg 

Nya digitala arbetssätt har införts inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen under 2020. I budgetdirekti-
vet inför 2021 är digitalisering och automatisering prio-
riterade satsningar.  Genom samverkan inom Höglands-
förbundet har förändringar genomförts för att effektivi-
sera kommunernas verksamheter. Planering för att 
automatisera lönehantering pågår.  

Ungdomar och vuxna i utanförskap ska ges möjlighet 

att utveckla förmågor och kunskaper för att kunna eta-

blera sig på arbetsmarknaden. 

Det förebyggande arbetet inom FUA, Framtid för Unga i 
Aneby, där även det kommunala ungdomsansvaret in-
går, har utvecklats till att även arbeta med vuxna på 
liknande sätt. Coachande vuxenarbete är ett horisontellt 
arbetssätt där olika avdelningar samverkar för att stärka 
enskilda individers möjligheter till studier eller egen 
försörjning. 

Ytterligare satsningar 

Under 2020 påbörjades arbetet med att utveckla ett 
Hälsocenter i Aneby. Hälsocentret är en samverkan mel-
lan Aneby kommun, vårdcentralen, Region Jönköpings 
län, Företagshälsovården och Träningsverket i Aneby. 

DEN OMSORGSFULLA KOMMUNEN 

Under 2020 fattades beslut om att ta fram en handlings-
plan för att öka tillgängligheten inom Furulidsområdet. 
Ett arbete som ske i samverkan med föreningslivet. 

Genom projektmedel kommer kommunen i anslutning 
till biblioteket skapa förutsättningar för att stärka invå-
narnas motivation och grundkompetens vad gäller digi-
talisering.  

Genom det brottsförebyggande samarbetet, BRÅ, kom-
mer ett nytt arbetssätt att påbörjas för att minska brott 
och skadegörelse i vår kommun. Metoden heter EST, 
Effektiv Samordning för Trygghet. Under 2020 har pla-
ner för trygghetsvandringar initierats. Dessa vandringar 
sker tillsammans med invånare, företagare, polis, förtro-
endevalda och tjänstepersoner. 

Blåljushuset  med tre blåljusaktörer har kommit på 
plats. I arbetet med en ekonomi i balans har beslut 
fattas om att minska räddningsstyrkan storlek till 1+5. 

Fortsatt satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
samverkan med Trafikverket. 


