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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet  2022-03-14 

§ 35 Information från lokalvårdsenheten 2022/20  

§ 36 Ekonomisk månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen februari 

2022/6  

§ 37 Månadsuppföljning februari, Aneby 
kommun 

2022/6  

§ 38 Ramjustering 1 2022 2022/5  

§ 39 Prövning av AMAQ’s verksamhet 
2021 

2022/122  

§ 40 Stämmoinstruktioner till ombud vid 
bolagsstämma för AMAQ 

2022/123  

§ 41 Agenda 2030, årsrapport 2021 2021/104  

§ 42 Uppföljning av fortsatt arbete mot 
miljömål 

2022/20  

§ 43 Remiss: Regional cykelstrategi för 
Jönköpings län 

2022/118  

§ 44 Medborgarförslag: Bygga farthinder 
på Sunhultsvägen i Frinnaryd 

2021/375  

§ 45 Revidering av resepolicy 2022/70  

§ 46 Information: HR 2022/20  

§ 47 Motion: Angående införandet av en 
visselblåsarfunktion i Aneby kommun 

2021/314  

§ 48 Motion: Angående utvärdering av 
beslut tagna under pandemin för 
kommunens verksamheter och dess 
invånare 

2021/313  

§ 49 Handlingsplan: Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, omsorg och vård 

2022/82  

§ 50 Information: Nominering av 
kulturpristagare 2022 

2022/20  

§ 51 Valborgsmässofirande i Svartåparken 
2022 

2022/124  

§ 52 Information: krisberedskap 2022/20  

§ 53 Information från kommundirektör och 
avdelningschef 
kommunserviceavdelningen 

2022/20  

§ 54 Förvärv av Aneby folkets park 2022/69  

§ 55 Anmälningsärenden   

§ 56 Delegationsbeslut   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 35 Information från lokalvårdsenheten 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kost- och lokalvårdschef Kalle Tegenfeldt presenterar lokalvårdsenheten. Innan 1 
februari var lokalvården en del av tekniska enheten inom 
kommunserviceavdelningen, men sedan dess är det en egen enhet med Kalle 
Tegenfeldt som enhetschef. 

Enhetschef redogör för förutsättningar och utmaningar inom enheten, samt vad 
som händer på kort och lång sikt framöver. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 36 Ekonomisk månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen februari 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per februari 2022 avseende 
kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunövergripande anslaget redovisar ett positivt resultat för perioden på 496 
tkr. 

Kommunfullmäktige, överförmyndarverksamheten och revisionen redovisar 
positivt resultat för perioden på 30 tkr. 

Kommunserviceavdelningen redovisar ett positivt resultat för perioden på 1 192 
tkr. 

Månadsuppföljningen beskriver avvikelserna inom respektive enhet. Vid negativa 
avvikelser presenteras åtgärder för att nå en budget i balans. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11 
Månadsuppföljning kommunserviceavdelningen februari 
Månadsuppföljning kommunövergripande anslaget februari 
 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 37 Månadsuppföljning februari, Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per februari 2021 avseende Aneby kommuns 
verksamheter, samt 

att arbeta med åtgärder för att nå en budget i balans. 

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med februari visar på 9,0 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 3,7 miljoner vilket innebär att det är en positiv avvikelse 
mot budget om 5,3 miljoner kronor. 

Prognos för året redovisas efter mars månad. 

Utskotten/nämnden visar på ett resultat om +/-0. Finansförvaltningen bidrar 
med ett positivt resultat om 5,3 miljoner kronor. 

De verksamheter som uppvisar negativ avvikelse arbetar med åtgärder för att 
minska underskottet och för att uppnå en budget i balans. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11 
Månadsuppföljning februari Aneby kommun 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 38 Ramjustering 1 2022 
Dnr KS 2022/5 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ramjustering 1 av budget 2022. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 1 av budget 
2022. 

Justeringarna avser: 

- löneöversyn från 2021 med påverkan på 2022 års budget: 
- 3 månader om 1 644 tkr 
- Personalomkostnadspålägget (PO) förändrades från 40,15% till 39,75% för 
2022, -860 tkr. 
- Internkostnader för kost, städ och hyror omfördelas. 

 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-08 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ursprunglig budgetram -20 295 -5 633 -165 866 -36 603 -153 711 -13 633 1 809 -554 -863 -429 -395 778
Ramjustering 1 2022
Löneöversyn 3 mån 2021 -89 -136 -675 -30 -666 -40 0 -1 -5 -2 -1 644

Förändrad PO 30 82 333 9 375 31 860

Internkostnader -87 -253 -19 71 -302 589 0

Budget efter ramjustering 1 -20 441 -5 941 -166 227 -36 553 -154 303 -13 053 1 809 -554 -868 -431 -396 562
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 39 Prövning av AMAQ’s verksamhet 2021 
Dnr KS 2022/122 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdraget är utfört enligt kommunallagen 6 kap 9 §, samt 

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen skyldighet att fastställa att 
kommunens bolag har bedrivit en verksamhet som är förenligt med fastställda 
ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta enligt kommunallagen 6 
kap 9 §, uppsiktsplikt. 

”Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2017:725).” 

Prövningen för 2021 års verksamhet har gjorts utifrån Amaq:s bokslut per augusti 
och december tillsammans med både förtroendevaldas och de auktoriserade 
revisorernas bedömningar. Granskningen har utgått från ”Principer för styrning 
av kommun- och regionägda bolag” (SKR). 

Delar av kommunstyrelsens presidium har även följt bolagets verksamhet via 
ägarsamråd under året. 

Bedömningen är att bolaget under 2021 bedrivit en verksamhet som är förenlig 
med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-08 
Aneby Miljö & Vatten AB årsredovisning 2021 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 40 Stämmoinstruktioner till ombud vid 
bolagsstämma för AMAQ 
Dnr KS 2022/123 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att uppdra till stämmoombudet att föreslå bolagsstämman 

att godkänna årsredovisningen och fastställande av resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31. 

att godkänna disposition av årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och för verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31, samt 

att överlämna de policydokument som kommunfullmäktige fastslagit under 2021 

Ärendebeskrivning  
Det åligger ägaren av bolaget att utse ett stämmoombud som i enlighet med de 
instruktioner ägaren anger föra ägarens talan vid årsstämman/bolagsstämman.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2019, § 16 att utse kommunstyrelsens 
ordförande Beata Allen till ombud till Aneby Miljö och Vatten AB:s 
bolagsstämma 2019-2022 samt att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Caroline von Wachenfelt och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Arijana Jazic 
till ersättare. 

Kallelse till stämman ska enligt bolagsordningen ske tidigast fyra veckor och 
senast tre veckor före stämman. Vid allmänna utskottets sammanträde idag har 
kallelse och dagordning till bolagsstämman ännu inte skickats. Eventuella 
tillkommande instruktioner till stämmoombudet, föranledda av utskickad 
kallelse/dagordning till bolagsstämman får lämnas i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde den 5 april. 

Policydokument som fastslagits av kommunfullmäktige under år 2021 ska lämnas 
över. 

Beslutade policydokument 
KF §106 Ny lönepolicy 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-08 
Årsredovisning för Aneby Miljö & Vatten 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 41 Agenda 2030, årsrapport 2021 
Dnr KS 2021/104 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att årsredovisningen av Agenda 20230 för år 2021 utgår, samt 

att återkomma med förslag på nytt hållbarhetsprogram för återrapportering 
februari 2023. 

Ärendebeskrivning  
Utredare Johanna Helgesson informerar om arbetet med Agenda 2030. Allmänna 
utskottet ger i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram nytt 
hållbarhetsprogram i dialog med hållbarhetsgrupp, ledningsgrupp och politik, 
samt att redovisa arbetet senast februari 2023.  
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 42 Uppföljning av fortsatt arbete mot 
miljömål 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att arbeta vidare enligt föreslagen tidsplan. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
plan för kommunens fortsatta miljöarbete. Ett förslag till övergripande plan har 
tagits fram. Arbetet med uppföljning av fortsatt arbete mot miljömål ska 
synkroniseras med Agenda 2030 arbetet. 

Miljöinspektör Camilla Niklasson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11 
Övergripande planeringsdokument för arbetet med kommunens strategiska miljö- 
och klimatarbete 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 43 Remiss: Regional cykelstrategi för 
Jönköpings län 
Dnr KS 2022/118 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna följande yttrande till Region Jönköpings län avseende remiss över 
förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län; 

Yttrande 
Aneby kommun mycket positiv till en regional cykelstrategi i allmänhet och till det 
framtagna remissförslaget i synnerhet. Planen är trots omfång lättöverskådlig med 
en bra och tydlig layout. Att få fler människor i regionen att transportera sig 
genom att cykla skapar såväl individ- som samhällsnyttor precis som anges i 
strategin. Att på olika sätt stärka cyklingens status lär vara centralt för att få fler att 
välja detta transportmedel.   

Aneby kommun delar visionen i strategin om att cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel och tycker även att förtydligandet av densamma i 
hållbarhetsperspektiven är bra och tydlig.  

Den stora utmaningen i strategin ligger sannolikt i målet om sammanhängande 
cykelbarhet mellan målpunkter i länet. Precis som skrivs i strategin är det långa 
avstånd i regionen och det är väldigt kostsamt med åtgärder utmed statliga 
vägnätet. Kommunen menar ändå att det finns många saker inom målsättningen 
att arbeta med och som kan förbättra och underlätta cykling för invånarna varför 
kommunen ställer sig bakom målet och arbetet i stort.  

Avslutningsvis tycker kommunen att uppföljningen av cykelstrategin med ett 
regionalt cykelbokslut både är ambitiöst och bra. Både strategin och uppföljningen 
ger förutsättningar för att höja statusen för cykeln som transportmedel och 
förbättra möjligheterna att cykla runt om i länet. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län fattade den 22 februari 2022 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional cykelstrategi på remiss till berörda aktörer. Den regionala 
cykelstrategin är tänkt att fungera som ett ramverk för ett systematiskt 
länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som transportmedel.  
 
Den regionala cykelstrategin är en utpekad åtgärd i Åtgärdsprogrammet för 
minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län.  
 
Den regionala cykelstrategin ska definiera den önskvärda utvecklingen av cykling i 
länet. Cykelstrategin ska också synliggöra vilka strategiska satsningar och åtgärder 
som bör prioriteras för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Ytterligare 
en viktig ingång i arbetet med en regional cykelstrategi är att stärka samarbetet 
kring cykelfrågor i länet.  
 
En fortsättning på den regionala cykelstrategin är att ta fram en plan för regional 
statlig cykelinfrastruktur i länet. Denna plan är i sin tur en viktig förutsättning för 
att möjliggöra välgrundade prioriteringar och ett effektivt genomförande av länets 
regionala transportplan i de delar som berör cykling.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Cykelstrategin har visionen om att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel i 
Jönköpings län. Visionen förtydligas sedan i de tre perspektiven på hållbarhet; 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det finns tre huvudmål i strategin; fler 
korta vardagsresor ska göras med cykel, sammanhängande cykelbarhet mellan 
målpunkter i länet samt stärkt samverkan kring cykling på länsnivå. Under 
respektive mål finns ett par strategier för att kunna uppnå målen och visionen.   

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-25 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 44 Medborgarförslag: Bygga farthinder på 
Sunhultsvägen i Frinnaryd 
Dnr KS 2021/375 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende anläggande av 
chikaner och farthinder genom Frinnaryd, samt  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag med förslag om anläggande av chikaner och farthinder 
genom Frinnaryd inkom till kommunen den 29 juni 2021.  

I medborgarförslaget konstateras det bör byggas chikaner och farthinder bör i 
Frinnaryd då de som kör igenom byn kommer i alldeles för  

höga hastigheter samtidigt som det saknas övergångsställen och ordentlig vägren 
och /eller trottoar att gå på. Förslagsställaren skriver att det är med fara för sitt liv 
man går från Sunhultsvägen, upp och ner till återvinningen och torget. 

I svaret konstateras att den aktuella vägsträckan genom Frinnaryd, Hullarydsvägen 
– Sunhultsvägen, väg 979 har statligt huvudmannaskap vilket innebär att 
Trafikverket ansvarar för vägen. Inom vägområdet är det Trafikverket som har 
full rådighet.   

Även om intentionerna i medborgarförslaget är goda så ligger inte den aktuella 
vägen och trafiksäkerheten på och runt densamma inom kommunens ansvar. 
Trafikverket ger via sin webbplats allmänheten möjlighet att lämna in synpunkter 
och förslag. Kommunen kan även delge synpunkten och förslaget till Trafikverket 
om och i så fall när tillfälle ges.  

Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2021-06-29 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-03-09 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-09 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 45 Revidering av resepolicy 
Dnr KS 2022/70 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att upphäva tidigare gällande resepolicy, samt 

att fastställa reviderad resepolicy för Aneby kommuns anställda och 
förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning  

I enlighet med Aneby kommuns miljömål och strävan efter att effektivt använda 
kommunens tid och resurser har kommunen sedan tidigare tagit fram en 
resepolicy. Resepolicyn gäller för de resor som anställda och förtroendevalda gör 
inom tjänsten och som bekostas av kommunen. 
 
Den nu gällande policyn är i behov av revidering. Bland annat då 
förutsättningarna för resfria möten har förbättrats sedan att den nu gällande 
policyn togs i bruk, samt att mer studier gällande miljöpåverkan av de olika 
transportsätten har gjorts. 

När policyn först fastställdes innehöll den också en trafiksäkerhetspolicy. 2019 
genomförde kommunen en trafiksäkerhetsrevision och som en följd av denna 
beslutade kommunfullmäktige om en separat trafiksäkerhetspolicy. Riktlinjer kring 
trafiksäkerhet är därmed inte med i denna policy, utan det hänvisas istället till 
trafiksäkerhetspolicyn. 
 
Förslaget på reviderad resepolicy har tagits fram av HR-enheten i samråd med 
kommunens ledningsgrupp samt godkänts av den kommunövergripande 
samverkansgruppen. 
 
HR-ansvarig Caroline Engström föredrar ärendet.  
 
Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Förslag på resepolicy för anställda och förtroendevalda 
Resepolicy 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 46 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om att medarbetarenkäten 2022 är 
ute, och att svarsfrekvensen hittills är god. Löneöversynen är i gång och väntas bli 
klar enligt tidsplan. Slutligen informeras det om att rekrytering av ny socialchef är 
påbörjad. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 47 Motion: Angående införandet av en 
visselblåsarfunktion i Aneby kommun 
Dnr KS 2021/314 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att avslå motionen. 

Motionssvar 
Vänsterpartiet i Aneby kommun har genom Helen Karlsson till 
kommunfullmäktige i Aneby 11 juni 2021 kommun ingivit en motion ang 
Införande av en visselblåsarfunktion i Aneby kommun. 

Motionärens föreslår följande: 
att en visselblåsarfunktion, handlagd av en extern organisation och avsedd för både anställda och 
förtroendevalda i kommunen och i kommunens bolag, för privatanställda i av kommunen 
finansierade verksamheter och för medborgarna, utreds och införs 

att medel för denna visselblåsarfunktion, för att den ska kunna komma igång snarast, initialt 
tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en ordinarie del i 
kommunledningens budget  

Motionären tar upp ett angeläget ämne som berör såväl anställda, förtroendevalda 
som invånare. En visselblåsarfunktion ska ha som mål att fånga upp 
oegentligheter, trakasserier, felaktigheter och förhållanden som bedöms som 
olämpliga i stort. 

Aneby kommun har sedan 2019 inrättat en visselblåsarfunktion som 
anmälningsfunktion för att möjliggöra för personal att anmäla missförhållanden. 
För närvarande handläggs den av vår HR-funktion som vidarebefordrar dessa 
ärenden till en extern instans, chefsjuristen vid Jönköpings kommun. En analys av 
de uppgifter som medarbetaren slagit larm om sker för att avgöra om det krävs 
ytterligare utredning. Nästa steg i processen är att organisationen fattar beslut om 
ärendets fortsatta handläggning. Vid behov skickas ärendet vidare till externa 
aktörer som t.ex. oberoende revisorer, Polisen eller andra juridiska myndigheter. 
Skyddsombud kan naturligtvis också kontaktas. 

Eftersom Aneby kommun använder sig chefsjuristen i Jönköpings kommun anser 
jag detta är att jämföra med extern organisation, som motionären efterfrågar. 

Det är idag Aneby och Sävsjö som har löst visselblåsarfunktionen genom 
Jönköping. På initiativ av Höglandsförbundet pågår ett framtagande av en 
funktion och rutin för gemensam visselblåsarfunktion i Höglandsförbundet. 
Frågan drivs just nu i kommundirektörsnätverket, vilket jag tycker skulle kunna 
vara ännu tydligare eftersom det skulle omfatta kommunala bolag och stiftelser 
också. 

För allmänheten/invånarna finns likaså möjligheter att anmäla och lämna 
synpunkter via hemsidan om felaktigheter och missförhållanden. Dessutom finns 
traditionella tillvägagångssätt med att ta kontakt i form av besök/telefon/brev 
med ansvariga tjänstepersoner/politiker inom Aneby kommuns organisation. 
Jag anser mot bakgrund av vilka möjligheter anställda i kommun och bolag, 
förtroendevalda och invånare har i vår kommun att öppet eller anonymt anmäla 
felaktigheter m.m. att motionärens intentioner är väl tillgodosedda. 
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Allmänna utskottet 2022-03-14

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Med hänsyn till ovanstående föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag  
Motion: Angående införandet av en visselblåsarfunktion i Aneby kommun 
Motionssvar, 2022-02-28 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 48 Motion: Angående utvärdering av beslut 
tagna under pandemin för kommunens 
verksamheter och dess invånare 
Dnr KS 2021/313 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet har genom Helen Karlsson motionerat 11 juni 2021 till 
Kommunfullmäktige 

att Aneby kommun snarast tar initiativ till inrättandet av en kommunal 
arbetsgrupp med uppdrag att analysera pandemihanteringen i kommunen och de 
problem och negativa förändringar som har uppstått samt föreslår hur dessa 
möjligen kan åtgärdas. 

Motionären för ett resonemang om analys och åtgärder med anledning av 
pandemin som fortfarande pågår. Paralleller dras med tillsatt nationell 
kommission. 

Motionären tar upp ett mycket angeläget ämne för såväl Aneby, Sverige och 
världen i stort men inte minst för den enskilda människan. För mig är det en 
självklarhet att vi måste aktivt analysera gångna händelser och planera för 
eventuellt kommande pandemier och liknande händelser.  

Det är dock viktigt att huvudmännen för landets sjukvård och staten får dra de 
nationella slutsatserna och skapa en nationell framtidsplanering för liknande 
händelser. Fredagen den 25 februari överlämnade Coronakommissionen sin 
rapport med synpunkter på hur Sverige hanterat pandemin ur ett nationellt 
perspektiv. Här har vi som kommun mycket lära. 

Men vad gäller Aneby kommun så har jag listat nedan de iakttagelser jag gjort för 
vårt vidkommande och som jag anser väl svara mot motionärens intentioner. 

Inledningsvis ser jag att vi i kommunen framgångsrikt snabbt kom igång med 
kommunens lokala inriktnings-och samordningsfunktion (ISF). Initialt har vi haft 
täta avstämningar kring påverkansgraden på kommunen. Dessa möten pågår 
fortfarande en gång per vecka. 

Specifikt för äldrevården konstaterar jag följande: 

• Riskanalyser och åtgärdsplaner togs fram inom alla avdelningar 
• Annonsering internt om intresse att gå in och arbeta i annan verksamhet om 
personal var möjlig att omfördela  
• Snabb omställning med att begränsa olika verksamheter för att begränsa risk för 
smittspridning 
• Besöksförbud inom olika verksamheter som sedan omvandlades till en rutin för 
att genomföra ”säkra besök” 
• Chef i beredskap upprättades 
• Snabb riskanalys kring behov av inköp av personlig skyddsutrustning. Vi hade 
adekvat skyddsutrustning snabbt ut i verksamheterna 
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• Utbildningsinsatser till medarbetarna om rutiner och riktlinjer till användandet 
av skyddsutrustning på korrekt sätt   
• Samordning kring skyddsutrustning och inköp med Länsstyrelsen 
• Prognoser och veckovis inrapportering kring åtgång av skyddsutrustning till 
Länsstyrelsen för samordning 
• Samordning mellan kommunerna på Höglandet till fördelning och inköp av 
skyddsutrustning 
• Veckostyrningsmötena med Regionen Höglandssjukhuset, Vårdcentraler (VC) 
och kommunerna på Höglandet utökades från normalfall en gång i veckan till tre 
gånger i veckan. På dessa möten ingår även smittskydd/vårdhygien 
• I samband med utbrott bildades med stöd av smittskydd vårdhygien och 
vårdcentralen, berörd enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
utbrottsgrupper 
• Civilsamhället kom snabbt igång med ”Aneby hjälper ” dvs Rutin för att ta emot 
att beställa och köra ut varor  
• Snabb omställning för att komma igång med vaccinationer på Särskilda boenden 
(SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst i god samverkan med 
Vårdcentralen 
• Smittspårning och provtagning i samverkan med vårdcentralen 
• Sedan pandemins utbrott har olika ledningsfunktioner ingått i olika strategiska 
nationella nätverk, exvis Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Nationellt nätverk för medicinskt ansvarig. 
• Nationellt har stort fokus legat på att skydda de mest utsatta och sköra äldre. 
Detta har vi i vårt län och inte minst i vår kommun klarat på ett betryggande sätt. 
Orsak och framgångsfaktor till detta är att vi redan före Pandemin hade en god 
samverkan med Regionens smittskydd/vårdhygien, vi hade utbildade 
hygienombud inom alla verksamheter, vi har och hade arbetskläder och god 
följsamhet till basala hygien- och klädrutiner. Vi har på Höglandet en lång 
tradition av att samverka och samarbeta. 

Motionären tar även upp skolan och utbildningsförutsättningarna i sin motion. 
Vår utbildningsavdelning har noga följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och följt regionens rekommendationer från våra 
smittskyddsläkare. Tidvis har undervisningen fått ske digitalt men överlag har vi 
lyckats vidmakthålla undervisningen på ett för eleverna planerat sätt. I punktform 
kan sägas följande: 

• Vi har provisoriskt omplacerat förskolepersonal för att kunna upprätthålla 
möjligheten att tillhandahålla barnomsorg trots personalbortfall. 
• Växelvis distansundervisning infördes under en begränsad tid för 
högstadieelever för att fortsatt kunna bedriva undervisning, trots stor 
smittspridning och frånvaro på grund av karantän bland både elever och personal.  

Med anledning av stort personalbortfall har kostenheten, vid två tillfällen, köpt in 
och serverat ”krismat” för att kunna fullfölja sitt uppdrag trots 
bemanningssvårigheter. Kostenheten har dessutom upprättat kontakt med både 
frivilligorganisation och näringsliv för att se över eventuella alternativa lösningar 
gällande personalförsörjningsfrågan.  

Veckobrev med information till kommunstyrelsen har skrivits från 
kommundirektören. 

Både interna och externa (Kriskommunikationsnätverket, regional och lokal ISF) 
uppkopplingar gällande pandemihanteringen har hållits kontinuerligt och 
behovsbaserat ökat eller minskat i frekvens på ett flexibelt sätt.  
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Det är fortfarande och det har varit en utmaning att ”hålla i och hålla ut”, att 
snabbt ställa om till nya förutsättningar, riktlinjer och nya rekommendationer som 
kommit till oss med mycket kort varsel. Anledningen till detta har varit att 
Pandemin inte varit möjlig att i sina delar förutse och eller förutspå. 
Framgångsfaktorerna och lärdomen är samverkan och samarbete är A och O. 

Vi har fått det bekräftat, och förvaltat, den fördel vi har av att vara en liten 
kommun. Det har visat sig bland annat genom effektiv informationsdelning, 
unisona och snabba beslut och inriktningar samt att vi kvickt identifierat och 
agerat på förändrade lägesbilder och förutsättningar.  

Kommundirektörerna i länet har haft veckovisa digitala möten inom ramen för F-
samverkan och där fått kontinuerliga uppdateringar. 

Mot bakgrund av ovan föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag  
Motion: Angående utvärdering av beslut tagna under pandemin för kommunens 
verksamheter och dess invånare 
Motionssvar, 2022-02-28 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 49 Handlingsplan: Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
omsorg och vård 
Dnr KS 2022/82 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, omsorg och vård 2021-2030 

Ärendebeskrivning  
PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, har vid sammanträde 2021-12-16 §67, 
beslutat rekommendera länets kommuner att anta Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, omsorg och vård 2021-2030. 
Dokumentet är resultatet av ett kommungemensamt arbete och viljeinriktning att 
visa vägen till hur vi tillsammans och i stärkt samverkan möter framtidens behov 
inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård. Dokumentet är att 
betrakta som ett paraplydokument till kommande handlingsplaner. 
 
Dokumentet och dess innehåll ska ses som ett övergripande dokument till fortsatt 
arbete med handlingsplaner inom olika ämnesområden, allt i ett stort och brett 
perspektiv av främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård. 
 
Arbetet har utförts via PKS, nätverk för kommundirektörer/socialchefer/barn- 
och utbildningschefer/fritidschefer samt ett stort antal dialogmöten med politiker 
och organisationer inom länet.  
Dessutom har dialog förts med Region Jönköpings län, som i sin tur har antagit 
sitt motsvarande strategidokument Tillsammans möter vi framtidens behov av 
hälso- och sjukvård 2020-2030. 
 
Det samverkansarbete som nu formulerats har sin grund i fyra strategier grundat 
på en gemensam målbild och gemensamt ledningssystem. Målbilden har 
formulerats enligt följande: 
”Målbild för omställning och förskjutning från vård tillhälsofrämjande insatser 
och förutsättningarna inom utbildning och skola, fritid och kulturliv. 
Samhällsplanering för hälsosamma miljöer. Fokus på förebyggande ansats, 
proaktiv planering, egenvård. Förflyttning till att rikta insatser till grupper av 
invånare för ökad jämlikhet, och minska ojämlikhet i hälsa. Förflyttning från 
slutna till öppna insatsformer för insatser med största behov.” 
 
De fyra strategierna har formulerats enligt följande: 

- Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa 
- Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov 
- Förändrade arbetssätt 
- Stärkta förutsättningar 
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Beslutsunderlag  
Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, omsorg 
och vård 2021-2030 
Protokollsbeslut Primärkommunalt samverkansorgan, 2021-12-16 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 50 Information: Nominering av 
kulturpristagare 2022 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om utdelning av Aneby 
kommuns kulturpris för 2022. Kulturpriset brukar delas ut i samband med 
nationaldagsfirandet den 6 juni. Priset för 2021 delades ut i juni och 
överlämningen filmades och lades ut på kommunens webbplats och sociala 
medier på nationaldagen 

För 2022 års kulturpris kommer nomineringsperioden att öppna under vecka 11, 
för att stänga i början av vecka 18. Nomineringsanmodan kommer att 
offentliggöras i Aneby kommuns sociala medier och webbplats.   

Beslutsunderlag  
Lista på kulturpristagare Aneby kommun 
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AU § 51 Valborgsmässofirande i Svartåparken 
2022 
Dnr KS 2022/124 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Johanna Evegren ger en nulägesbild av hur planeringen inför 
valborgsmässofirandet ligger till. Vice ordförande Caroline Von Wachenfelt utses 
som allmänna utskottets representant att företräda kommunen vid 
valborgsmässofirandet i Svartåparken. 
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AU § 52 Information: krisberedskap 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. kommundirektör Ulf Fransson och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren redogör för Aneby kommuns 
krisberedskap och beredskap för flyktingmottagande. Kommunen höll söndagen 
12 mars ett informationsmöte i Blåljushuset, där ett 20-tal aktörer deltog på plats 
och ett 30-tal deltog via länk. Information rörande evakueringsbostäder och 
flyktingbostäder, samt praktiska förutsättningar lyfts. 
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AU § 53 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. kommundirektör Ulf Fransson och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om att 1 april tillträder 
Mikael Fornander som ny kommundirektör. Överlämningsprocessen är påbörjad 
och Ulf Fransson fortsätter på 50% fram till 30 april. 
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AU § 54 Förvärv av Aneby folkets park 
Dnr KS 2022/69 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att delta i budgivning avseende fastigheten Aneby 1:552. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen, t.f. kommundirektör Ulf Fransson 
och ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten informerar om försäljningsprocessen 
för Aneby folkets park. Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen föreslår att 
kommunen ska inleda förhandling avseende fastigheten Aneby 1:552. 

Yrkanden 
Maria Lundblom Bäckström (KD), Annki Stark (S) och Arijana Jazic (S) yrkar 
bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Caroline von Wachenfelt (M) yrkar avslag på ordförandes förslag till beslut. 

      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 
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AU § 55 Anmälningsärenden 
 

Ärendet utgår 
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AU § 56 Delegationsbeslut 
 

Ärendet utgår 
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