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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 27 Hantering av frågor från rådet för 
funktionsnedsättning 
Dnr KS 2023/20 

Ärendet utgår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 28 Fastställande av handlingsplan efter 
genomförd tillgänglighetsvandring 
Dnr KS 2023/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna handlingsplan efter genomförd tillgänglighetsvandring, samt 

att anmäla beslutet till rådet i frågor om funktionsnedsättning. 

Ärendebeskrivning  
Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning genomförde en 
tillgänglighetsvandring i Aneby tätort tillsammans med chefen för tekniska 
enheten 2022-09-02.  

Vandringsrutten var från kommunhuset via torget, Köpmansgatan 
Järnvägsundergången till resecentrum över bron över järnvägen till västra sidan av 
resecentrum till järnvägsundergången på västrasidan och åter till kommunhuset.  

Under tillgänglighetsvandringen noterade teknisk chef avvikelser som är i behov 
av att åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för personer med 
funktionsvariationer som rör sig i de centrala delarna av Aneby tätort. 
Noteringarna sammanställdes till en handlingsplan.  

De flesta åtgärderna är av den karaktären att tekniska enheten kan åtgärda dem i 
egen regi. För vissa åtgärder kan maskiner behöva hyras in. Andra kräver 
utredning, och ett fåtal är kostsammare och kräver både utredning och större 
ekonomiska medel för upphandling för att kunna genomföras.  

Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-11 
      

Beslutet skickas till 
Tekniska enheten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 29 Årsredovisning Aneby kommun 2022 
Dnr KS 2023/1 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna Årsredovisning 2022 med sammanställd redovisning av 
kommunkoncernen, samt  

att överlämna Årsredovisning 2022 till revisionen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunkoncernen redovisar ett överskott om 41,0 miljoner kronor för 2022, 
varav kommunens resultat visar ett överskott om 38,9 miljoner kronor. 
Kommunen uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet för 2022 och redovisar 
en resultatnivå om 8,2 procent av skatter och bidrag. 

Det som har påverkat 2022 finansiellt är den fortsatta återhämtningen efter 
pandemin och konjunkturförbättringen som bidragit till ökade skatteintäkter för 
året. Det ökade invånarantalet under 2021 samt tillfälliga bidrag under året har 
stärkt även de generella bidragen för året. 

Även om året mycket har handlat om den ökande inflationen med ränteökningar 
som följd så är effekterna i ekonomin på grund av detta inte så stora under 2022. 
Dock kommer detta förändras och bli högst påtagligt under 2023 och åren 
framöver. 

Verksamhetens nettokostnader på utskott/nämndnivå visar på en negativ 
avvikelse om 8,1 miljoner kronor. Positivt är att kostnadsutvecklingen har 
bromsats upp trots inflation. Arbetet med att nå en hållbar ekonomi över tid har 
fortsatt under året. Det handlar om att möta demografiutvecklingen med 
förändrade arbetssätt, satsa på digitalisering samt arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. 

Kommunövergripande anslaget, kommunserviceavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen avviker positivt mot budget. Medan sociala 
avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen avviker negativt mot budget. 

Måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning är god, samtliga finansiella 
mål har uppnåtts och 75 procent av de verksamhetsmässiga målen har uppnåtts. I 
enlighet med riktlinjerna uppnås målet för god ekonomisk hushållning. 

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 15,3 miljoner kronor av budgeterade 46,5 
miljoner kronor. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-10 
Årsredovisning 2022 Aneby kommun 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 30 Ramjustering 1 2023 
Dnr KS 2023/5 
 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ramjustering 1, 2023 som innebär förändring av budget 2023 samt 
ingående värden för 2024. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 1, 2023 som 
påverkar budget 2023 samt ingående värden till budget 2024. 
 

För 2023 avser justeringarna: 
- Teknisk justering av IT-budgeten på grund av ny prissättningsmodell HIT 

 
Budget 2024 utgår från beslut Budget 2023 del 1 men inkluderar ramjusteringar 
för 2023 som påverkar 2024 års budget. 

Aktuell budget för 2024 är enligt nedan: 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-02 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ramjustering 1, 2023 Budget 2023 IT-budget Summa 
budget 2023

Kommunövergripande -23 472 -1 004 -24 476

Kommunserviceavdelningen -5 667 1 543 -4 124

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -179 131 335 -178 795

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -39 993 -39 993

Sociala avdelningen -163 262 -803 -164 064

Samhällsbyggnadsavdelningen -13 647 -72 -13 719

Finansförvaltningen 1 809 1 809

Kommunrevision -585 -585

Överförmyndare -891 -891

Kommunfullmäktige -340 -340

Summa -425 178 0 -425 178

Ramjustering 1, 2023
Budget 2024*

Kommunövergripande -25 876

Kommunserviceavdelningen -4 124

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -179 355

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -39 993

Sociala avdelningen -164 064

Samhällsbyggnadsavdelningen -13 719

Finansförvaltningen 1 809

Kommunrevision -585

Överförmyndare -891

Kommunfullmäktige -340

Summa -427 138

*Enligt Budget del 1 2023 samt ramjustering 2023 exkl avskrivningar
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 31 Prövning av Aneby Miljö & Vattens 
verksamhet 2022 
Dnr KS 2023/2 

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 2022 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 2022 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, 2023-03-02 
Årsredovisning 2022 Aneby Miljö & Vatten AB 
Granskningsrapport Aneby Miljö & Vatten AB 2022 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 32 Stämmoinstruktioner till ombud vid 
årsstämma för Aneby Miljö & Vatten AB 
Dnr KS 2023/2 

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

att godkänna årsredovisningen och fastställande av resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31, 

att godkänna disposition av årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och för verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31, samt 

att överlämna de policydokument som kommunfullmäktige fastslagit under 2022 

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

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2023, § 18 att utse kommunstyrelsens 
ordförande Beata Allen (C) till ombud till Aneby Miljö och Vatten AB:s 
årsstämma 2023-2026 samt att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Arijana 
Jazic (S) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Mats Hansson (M) 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 27 mars. 

Policydokument som fastslagits av kommunfullmäktige under år 2022 ska lämnas 
över. 

Beslutade policydokument 
KF §46 Revidering av resepolicy 
KF §76 Ny översiktsplan Aneby kommun 
KF §77 Fastställande av VA-plan och VA-policy 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-02 
Årsredovisning för Aneby Miljö & Vatten 2022 
Revisionsberättelse 2022 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 33 Månadsuppföljning Aneby kommun 
februari 
Dnr KS 2023/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per februari 2023 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 1,0 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 3,5 miljoner vilket innebär att det är en negativ avvikelse 
mot budget om 2,5 miljoner kronor. 

Prognos för året redovisas efter mars månad. 

Utskotten/nämnden visar på ett resultat om -3,7 miljoner kronor. 
Finansförvaltningen har ett positivt resultat om 1,2 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, 2023-03-10 
Månadsuppföljning Aneby kommun februari 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 34 Månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen februari 
Dnr KS 2023/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per februari 2023 avseende 
kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunövergripande anslaget redovisar ett positivt resultat för perioden på 657 
tkr. 

Kommunfullmäktige, överförmyndarverksamheten och revisionen redovisar ett 
positivt resultat för perioden på 26 tkr. 

Kommunserviceavdelningen redovisar ett positivt resultat för perioden på 399 tkr. 

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

Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-08 
Månadsuppföljning februari kommunövergripande anslaget 
Månadsuppföljning februari kommunserviceavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 35 Information: HR 
Dnr KS 2023/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Li Guldbrand informerar om följande: 

- Förändringar i Allmänna Bestämmelser (AB) kommer att genomföras. 
Syftet är att skydda medarbetaren och tydliggöra huvudregeln om 11 
timmars dygnsvila. De nya reglerna är normativa, vilket innebär att det inte 
går att komma överens om lokala avtal eller avvikelser. 

- Detta kommer medföra stora förändringar i schemaläggning och 
arbetstidsscheman. 

- Cirka 55 personer har hittills sökt sommarvikariaten inom sociala 
avdelningens verksamheter, behovet är cirka 120 vikarier. 

- Rekryteringsstatusen ser okej ut, förutom till särskilt boende 
- Åtgärder vidtas för att tillgodose rekryteringsbehoven inom sociala 

avdelningen. Verksamheten ser över kommunikationen kring tjänsterna, 
och undersöker alternativa bemanningslösningar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 39 Medborgarförslag: Angående 
trafiksituationen vid Stalpets café 
Dnr KS 2022/59 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid 
Stalpet, samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om trafiksituationen vid Stalpet i Aneby inkom till 
kommunen den 11 april 2022. Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2023 att 
lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Flytta 40-skyltarna 100-200 m norr ut på väg 978 mot Frinnaryd, så att 
hastigheten är inte är så hög när man "rundar" huset och närmar sig fallen och sätt 
upp 30 km skyltar istället på de stolpar som nu har 40. Sätt också upp 30-skyltar 
från Anebyhållet i höjd med infarten till parkeringsplatsen för besökare till 
Stalpets Cafè!” 

I förslaget till svar framgår att bland annat att länsstyrelsen beslutar om lokala 
trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är 
väghållare och på enskilda vägar. Väg 978 är statlig med Trafikverket som 
väghållare. Detsamma gäller för Storgatan genom Aneby tätort. Det gör att 
kommunens påverkan är högst begränsad. Om du tycker att en trafikregel på en 
väg utanför tättbebyggt område behöver ändras så kan du lämna in förslag till 
länsstyrelsen om att till exempel sänka hastighetsbegränsningen. 

Vid färd söderut mot Stalpet, skyltas ny hastighetsbegränsning, 40 km/h, strax 
norr om avfarten mot Katrineholm. Det är cirka 140 meter före Stalpets 
vattenfall. Kommunens översiktliga bedömning är att det är ett tillräckligt avstånd. 
Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra 
fortare än vad trafiksituationen medger. En hastighetsbegränsning talar bara om 
vilken den högsta tillåtna hastigheten är på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar 
inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan. Om fordon färdas högre 
hastighet än vad begränsningen medger är detta i första hand en fråga för 
Polismyndigheten. 

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-04-11 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-06 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2023-03-06 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 44 Ansökan om akuta medel till bredband för 
att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i 
tillfällig bibliotekslokal 
Dnr KS 2023/129 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att barn- och utbildningsavdelningen erhåller extra medel om 25 000 kr för 
bredbandsanslutning i tillfällig bibliotekslokal, samt 

att finansiera åtgärden med medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. 

Ärendebeskrivning  
Biblioteket har förflyttat sin verksamhet till de gamla apotekslokalerna vid torget i 
Aneby då befintliga lokaler renoveras efter vattenskada. Biblioteket bedriver 
samhällsviktiga funktioner vilka behöver upprätthållas under renoveringstiden. 
Biblioteket är beroende av internet vilket i dagsläget inte kan tillhandahållas i de 
tillfälliga lokalerna. En bredbandsanslutning är möjlig och kostar 25 000 kr. Barn 
och utbildningsavdelningen äskar därför om medel för den oförutsedda 
kostnaden. 

Kommundirektör Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-09 
      

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Ekonomichef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 41 Valborgsmässofirande i Svartåparken 
2023 
Dnr KS 2023/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Johanna Evegren ger en nulägesbild av hur planeringen inför 
valborgsmässofirandet ligger till. Ordförande Beata Allen utses som allmänna 
utskottets representant att företräda kommunen vid valborgsmässofirandet i 
Svartåparken. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 42 Beslut i fråga om studieresa utanför 
Norden 
Dnr KS 2023/110 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att bevilja att kommundirektör Mikael Fornander deltar på studieresa till 
Nederländerna inom ramen för tjänsten. 

Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet i sin helhet och lämnar in skriftlig 
reservation: Jag reserverar mig mot beslutet då jag inte ser utlandsresor som ett 
hållbart alternativ med den budget vi har att förhålla oss till. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens presidium och kommundirektör Mikael Fornander ska åka på 
studieresa till Nederländerna för att besöka Rotterdam och Utrecht den 1-4 
oktober 2023. Men anledning av detta ansöker kommundirektör Mikael 
Fornander om att få delta på utlandsresa. 

Studieresan anordnas av Jönköpings kommun i samverkan med Habo, Mullsjö, 
Vaggeryd och Aneby. 

Syftet med studieresan är att få fördjupad kunskap om hur europeiska offentliga 
aktörer arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030 på lokal nivå. 
Nederländerna har under lång tid med framgångsrika resultat arbetat aktivt med 
hållbarhetsfrågor. Erfarenhetsutbyte och lärande mellan politiker och 
tjänstepersoner, både inom Sverige och Europa, är av stor betydelse för att vi 
lokalt och regionalt tillsammans ska hitta kloka arbetssätt och vägval framöver.  

Enligt delegationsordningen 1.4.21 beslutar allmänna utskottet om anställdas 
tjänste- och studieresa utanför Norden. 

 
Protokollsanteckning 
Mats Hansson (M) lämnar in följande protokollsanteckning: 
 
Jag är negativ till att en utlandsresa skall genomföras med hänvisning till 
kommunens ansträngda budget, men om den ändå genomförs och beslut fattas 
mot min uppfattning, så reserverar jag mig inte mot att kommundirektören 
medföljer. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2023-03-13 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

AU § 43 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2023/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om följande att 
förändringsarbetet inom lokalvårdsenheten fortgår. 
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