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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 22 Information AMAQ: Uppföljning 
ledningsrätt Vireda 
Dnr KS 2022/14 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Maria Lundblom Bäckström (KD) i handläggning och 
beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning  
Lars Asklöf (M), styrelseordförande för Aneby Miljö & Vatten AB, informerar om 
pågående ärende avseende ledningsnät i Vireda. Markägaren och Länsstyrelsen i 
Jönköpings län har överklagat Lantmäteriets beslut gällande ledningsrätt till mark- 
och miljödomstolen. Länsstyrelsen har begärt anstånd om att få inkomma med 
yttrande senast den 28 februari. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 23 Information AMAQ: Uppföljning VA-
samverkan 
Dnr KS 2022/14 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Lars Asklöf (M), styrelseordförande för Aneby Miljö & Vatten AB, informerar om 
pågående arbete vad gäller eventuellt framtida VA-samarbete med andra 
kommuner. Samtal har förts med Tranås, Ydre, Ödeshög, Boxholm kommuner 
för att undersöka möjligheten att gå vidare i en gemensam process. Samtliga 
kommuner har ställt sig positiva till att medverka i en inledande del där syftet är 
att kartlägga och identifiera nuläge, behov och möjligheter. Därefter tas beslut om 
intresse finns att gå vidare i nästa steg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 24 Ramjustering 5 2021 
Dnr KS 2021/5 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ramjustering 5 av budget 2021. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 4 av budget 
2021. Justeringarna avser avskrivningar, justering för november – december. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-01-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Ursprunglig budgetram -18 560 -9 930 -155 861 -34 184 -144 508 -12 797 1 809 -550 -853 -321 -375 754
Ramjustering 1 2021
Löneöversyn 3 mån 2020 -3 0 -539 -30 -78 -650

Löneöversyn 10 mån 2020 Kommunal -1 -254 -376 -7 -1 232 -1 870

Löneöversyn 12 mån 2020 AVK -360 -114 -82 -21 -669 -297 -1 544

Löneöversyn engångsbelopp retro 2020 -270 -86 -62 -16 -501 -163 -1 098

Förändrad PO -75 -186 -780 -41 -925 -76 -2 -2 -2 087

Avskrivningar jan-dec -43 -22 297 -2 071 -695 -3 519 -28 624

Budget efter ramjustering 1 -19 312 -32 867 -159 771 -34 299 -148 608 -16 853 1 809 -552 -853 -323 -411 628
Ramjustering 2 2021
Interna kostnader -7 5 684 -5 786 173 -22 -42 0

Avskrivningar apr 7 1 0 21 29

Budget efter ramjustering 2 -19 319 -27 176 -165 556 -34 126 -148 629 -16 875 1 809 -552 -853 -323 -411 599
Ramjustering 3 2021
Löneöversyn engångsbelopp lärare -537 -17 -554

Löneöversyn arvoden 2021 9 mån -67 -2 -6 -75

Avskrivningar maj-aug 0 -16 -24 0 78 39

Budget efter ramjustering 3 -19 386 -27 192 -166 116 -34 143 -148 629 -16 797 1 809 -554 -853 -329 -412 190
Löneöversyn 9 mån -201 -409 -2 026 -89 -2 060 -120 -4 905

Löneöversyn engångsbelopp vårdförb -7 -7

Julkul engångsbelopp 101 -9 -47 -39 -5 0

Avskrivningar sept-okt 0 1 -18 -2 43 24

Budget efter ramjustering 4 -19 486 -27 609 -168 207 -34 232 -150 737 -16 880 1 809 -554 -853 -329 -417 078
Avskrivningar nov-dec -1 -11 -21 -4 36 -1

Budget efter ramjustering 5 -19 488 -27 620 -168 228 -34 232 -150 741 -16 843 1 809 -554 -853 -329 -417 079
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 25 Årsredovisning 2021 för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2022/1 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  
 
att godkänna årsredovisningen och överlämna redovisningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning  
Årsbokslut och verksamhetsuppföljning har gjorts för Allmänna utskottets 
verksamheter, kommunövergripande anslaget (KÖ) och 
kommunserviceavdelningen (KSA). Allmänna utskottet inklusive  
revision, kommunfullmäktige och överförmyndaren visar tillsammans ett 
överskott om +5 078 tkr.  
 
Det kommunövergripande anslaget visar ett överskott vid årets slut på +1 479 tkr. 
Den politiska verksamheten visar en positiv avvikelse med +134 tkr vilket är ett 
resultat av lägre övriga kostnader jämfört med budget framför allt till följd av 
digitala möten under pandemin i stället för fysiska möten vilket har inneburit lägre 
kostnader för resor och konferenser bland annat.  
 
Kommunledning, näringsliv och gemensamma verksamheter visar en positiv 
avvikelse om +214 tkr. Det beror bland annat på till viss del outnyttjad budget 
avseende KS oförutsedda, innovations- och förändringsarbete samt 
kompetenshöjande insatser. Den positiva avvikelsen är även ett resultat av allmän 
återhållsamhet. Kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser visar en 
positiv avvikelse med +270 tkr vid årets slut. 
 
Ekonomi och HR visar en avvikelse om +1 131 tkr. Enheterna uppvisar 
tillsammans en positiv avvikelse vilket främst beror på lägre verksamhetskostnader 
jämfört med budget. 
Revision, kommunfullmäktige samt överförmyndare visar tillsammans en negativ 
avvikelse om -153 tkr vilket främst beror på den negativa avvikelse hos 
kommunfullmäktige vilket är ett resultat av högre kostnader avseende pensions- 
och 25-års gåvor. 
 
Kommunserviceavdelningen visar ett överskott vid årets slut på +3 752 tkr. Den 
positiva avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för personal med 
anledning av sjukskrivningar och ej ersatta tjänster, att systemutveckling inte 
genomförts med anledning av brist på personalresurser och lägre kostnader än 
förväntat i höglandsgemensamma projekt, genomförda åtgärder med anledning av 
kommunens ekonomiska läge samt en allmän återhållsamhet. 
 
Övergripande enheten Avvikelse +766 tkr 
Det positiva resultatet beror främst på återhållsamhet gällande kostnader för 
systemutveckling. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Administrativa enheten Avvikelse +2 105 tkr 
Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader med anledning av 
föräldraledigheter, ej ersatta tjänster, lägre kostnader än förväntat i 
höglandsgemensamma projekt samt att systemutveckling inte kunnat göras enligt 
tänkt tidplan med anledning av personalresurser och pandemi. 
 
Kostenheten Avvikelse -142 tkr 
Avvikelsen beror bland annat på att budget ännu inte är helt justerad efter 
nedläggningen av restaurang Druvan, mindre intäkter än budget för särskilt 
boende på Antuna och hemdistribution samt att intäkter för fikabeställningar 
uteblivit under pandemin. Förbrukningskostnaderna har fortsatt hålla sig något 
lägre än tidigare år, vilket bidragit till att tillkomna kostnader kunnat hanteras för 
bland annat kostdatasystem och köp från tekniska enheten avseende mattransport. 
 
Tekniska enheten Avvikelse +1 024 tkr 
Avvikelsen för perioden beror främst på att lokalvården har lägre 
personalkostnader än budget med anledning av vakans. Enheten har under året 
haft högre kostnader än budget för bostadsanpassning, fjärrvärme, el och gatljus 
samt reparationer av äldre fordon inom verksamheten gata park.  
 
T.f. kommundirektör Ulf Fransson och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2021, Kommunövergripande och Kommunserviceavdelningen 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-13 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 26 Inrättande av fond för Norra Vedbo 
bygdepeng 
Dnr KS 2022/103 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna stadgar för Norra Vedbo bygdepeng, 
 
att godkänna trepartsavtal rörande förvaltning av Fonden Norra Vedbo 
bygdepeng med tillhörande bilaga 1 och bilaga 2, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att gemensamt med Jönköpings kommun och 
Vindin Vedbo AB fullfölja avtalsskrivning enligt ovan. 
 
Ärendebeskrivning  
Fonden Norra Vedbo Bygdepengs ändamål är att främja utvecklingen av en 
levande landsbygd i området genom utdelning av bidrag ur fonden (området 
definieras via markerat område på karta, bilaga till avtalet).  Bidraget ska användas 
för att stödja lokal utveckling och lokala aktiviteter såsom exempelvis sport, fritid, 
kultur, ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, förbättring av hälsa och 
välbefinnande i området, skydd eller förbättring av miljön, främjande av 
integration och samhällsutveckling samt utveckling av utbildningsmöjligheter. 
 
Bidrag ur fonden får inte användas som ett komplement till, eller för att ersätta 
vare sig det skattefinansierade åtagande som åvilar kommunen eller ekonomiska 
åtaganden som i övrigt åvilar kommunen. 
 
Bidraget får inte tilldelas enskilda personer eller specifika hushåll. Bidraget får 
heller inte tilldelas projekt, verksamhet eller arrangemang med övervägande 
religiös, politisk eller vinstdrivande inriktning.  
 
Fondens medel får i sin helhet förbrukas för ovan angivna ändamål.  
 
Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Stadgar för Norra Vedbo bygdepeng. 
Trepartsavtal rörande förvaltning av Fonden Norra Vedbo bygdepeng. 
Norra Vedbo vindkraftparker, bidragspolicy 
Karta över aktuellt område för Norra Vedbo bygdepeng 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

usterandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 27 Köp av del av fastigheten Södra Sunhult 
3:65 
Dnr KS 2021/136 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  
 
att upphäva allmänna utskottets beslut den 15 mars 2021 § 29,  
 
att köpa del av fastigheten Södra Sunhult 3:65, cirka 68,5 kvadratmeter enligt 
bilagd kartskiss, för 3 105 kronor,  
 
att genomföra fastighetsreglering så att markområdet tillfaller fastigheten Södra 
Sunhult 3:78,  
 
att köparen, Aneby kommun, står för förrättningskostnaderna i samband med 
fastighetsregleringen,  
 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra markköpet och 
fastighetsregleringen. 
 
Ärendebeskrivning  
Allmänna utskottet beslutade den 15 mars 2021 om ett markbyte där 
markområdet mot gatan i norr, cirka 60 kvadratmeter, skulle tillfalla kommunens 
fastighet Södra Sunhult 3:78 samtidigt som markområdet i öster mot 
Järnkällegatan, cirka 100 kvadratmeter, skulle tillfalla fastigheten Södra Sunhult 
3:65. Bakgrunden till beslutet var att fastighetsägarna till fastigheten Södra Sunhult 
3:65 har under en längre tid uppvaktat kommunen och önskat klarläggande av var 
fastighetsgränserna går, framförallt i norr mot kommunens gata. Fastighetsägarna 
vill sätta upp ett staket i fastighetsgränsen. Det har konstaterats att 
fastighetsgränsen tycks sträcka sig några meter ut i gaturummet. Enligt olika 
uppgifter har kommunen köpt den här marken av en tidigare fastighetsägare för 
många år sedan, dessa uppgifter har inte kunnat styrkas och det har i så fall aldrig 
skett någon regelrätt fastighetsreglering genom Lantmäteriet. Förhållandena är 
därtill sådana att kommunen äger en del av det som idag nyttjas som tomtmark 
med gräsmatta åt öster mot Järnkällegatan.   
 
När lantmäteriförrättningen skulle genomföras visade det sig att det endast gick 
att reglera marken i norr mot gatan och att denna yta kunde föras över till 
kommunens fastighet. Det var inte möjligt att flytta gränsen i öster eftersom det 
stred mot gällande detaljplan. Den exakta tolkningen av gällande fastighetsgränser 
i förhållande till gällande detaljplan är många gånger svår att göra. Lantmäteriet 
gjorde en exakt mätning i fält. Den resulterade alltså i att det inte gick att reglera 
gränsen i öster, däremot kunde densamma justeras något så att den numera är 
korrekt i primärkartan.   
 
Ett byta av mark i enlighet med utskottets tidigare beslut i mars 2021 är därmed 
inte möjligt. Aneby kommun har fört en fortsatt dialog med fastighetsägaren som 
ställt sig positiv till en försäljning av marken i norr, som i praktiken utgör 
gatumark. Därigenom behöver tidigare beslut om markbyte upphävas för att 
istället besluta om att kommunen köper markområdet, cirka 68,5 kvadratmeter, till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

usterandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

det av kommunen fastställda tomtpriset i Sunhult om 45 kronor per kvadratmeter. 
Avrundat till hela kvadratmeter blir köpeskillingen 3 105 kronor. Aneby kommun 
står för kostnaden för lantmäteriförrättningen i enlighet med tidigare beslut. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Kartskiss över området 
Protokoll allmänna utskottet, 2021-03-15 § 29 
      
Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna till Södra Sunhult 3:65
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 28 Remiss: Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 - 2033 
Dnr KS 2022/87 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att lämna följande yttrande till Region Jönköpings län avseende remiss över 
förslag till regional transportplan 2022-2033; 
 
Reservation 
Caroline von Wachenfelt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig 
reservation, bilaga 1. 
 
Yttrande  
Aneby kommun är övergripande positiv till det framtagna förslaget till regional 
transportplan för Jönköpings län åren 2022-2033. Planen är tydlig och visar på ett 
relativt lättförståeligt vis på alternativa strategier och vad dessa ger för olika 
konsekvenser.  
 
Kommunen förordar ”alternativ BALANS” i planen som strävar efter att hålla 
inslagen linje från gällande plan, där stort fokus ligger på järnväg, tillgänglighet 
och hållbart resande. Kommunen förordar alternativet främst för att det ligger i 
linje med tidigare plan men också för att det bedöms ha högst potential för 
överflyttningseffekter till gång- och cykel och kollektivtrafik. Investeringsbidrag 
till enskilda vägar minskas eller försvinner också helt i de andra alternativen, något 
som inte är önskvärt då dessa medel bidrar till levande region. Likaså minskas 
satsningarna på kollektivtrafikåtgärder längs statligt vägnät respektive 
medfinansieringen av denna typ av åtgärder kraftigt i de båda andra alternativa 
strategierna.   
 
Det är angeläget med ett utökat utrymme för statlig medfinansiering för gång- och 
cykelåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder ute i kommunerna. I förslaget avsätts 
157 mnkr för åtgärder längs statlig väg respektive 150 mnkr till medfinansiering 
avseende åtgärder längs det kommunala vägnätet. Aneby kommun förordar högre 
prioritering och avsättning av medel för trafiksäkerhets-, gång- och cykelåtgärder 
gentemot kommunerna. Åtgärder längs med statlig väg kräver stora ekonomiska 
resurser och troligtvis kan en förändrad prioritering bidra till att ge en större 
utväxling av medlen ute i kommunerna. Sannolikt ger det fler åtgärder där arbets- 
och skolpendlingen är som störst vilket också gör att fler människor får nytta och 
del av satsningarna. Åtgärder ute i kommunerna understödjer dessutom 
kollektivtrafiken på ett positivt sätt.  
 
I brister som bör utredas under åren 2022-2025 (sidan 54 i planen) anges rv 32, 
sträckan Eksjö - Sunneränga. Aneby kommun ser positivt på att sträckan utreds 
men menar att även sträckan Marbäck - Traneryd utmed rv 32 måste utredas. Den 
delen av sträckan har uppenbara och betydande brister gällande restider och 
trafiksäkerhet. Här krävs åtgärder och åtgärdsvalsstudie behöver snarast påbörjas. 
 
Kommunen efterfrågar generella satsningar på vägnätet genom olika former av 
trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis i form av viltstängsel och misseparering, som 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

syftar till öka säkerheten och förbättra framkomligheten. En angelägen sträcka för 
denna typ av åtgärder är väg 132 från Aneby till Huskvarna vilket blir en allt 
viktigare länk, inte minst för arbetspendling till och från kommunen.   
Aneby kommun delar inställningen i planen kring behoven av att förstärka 
kapaciteten på Jönköpingsbanan. Det är angeläget att förbättra möjligheterna att 
knyta ihop den regionala trafikeringen mellan Södra stambanan och 
Jönköpingsbanan. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Regional 
transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022-2033 och den ekonomiska 
ramen för denna period är 1 684 miljoner kronor. I planen har åtgärder med en 
sammanlagd uppskattad kostnad motsvarande den ekonomiska ramen prioriterats. 
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och åtgärdsområden 
där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i den löpande 
genomförandeprocessen. Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har varit styrande 
för prioriteringen och valet har gjorts utifrån de strategier som beskrivs i planen. 

Mest pengar avsätts för större väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. I dessa 
kategorier återfinns namngivna objekt som Rv 27 förbi Bor och järnvägarna 
Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö och Nässjö-Eksjö. Gång- och 
cykelåtgärder prioriteras högre än tidigare och inom åtgärdsområdet ryms 
satsningar både längs statlig väg och medfinansiering till kommuner. Inom 
åtgärdsområdet trafiksäkerhet och framkomlighet ryms mindre 
trafiksäkerhetshöjande punktinsatser på vägnätet och insatser i tätorter. 
Åtgärdsområdet kollektivtrafikinvesteringar innehåller medel bland annat för 
standardhöjning av hållplatser. I planen finns även investeringsbidrag till enskilda 
vägar och driftbidrag till ickestatliga flygplatser. 

Remisstiden för planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. Region 
Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att skickas till 
Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av 
Regionfullmäktige sommaren 2022. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Reservation angående punkten ”svaret på remiss avseende förslag till regional transportplan 
för Jönköpings län 2022–2033. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-21 §7 

Svaret på remissen är bra i sin helhet. Planen är tydlig och visar på ett lättförståeligt vis på tre 
alternativa strategier och vad dessa ger för konsekvenser. Strategierna kallas för 

1. Balans
2. Väg
3. Järnväg

I svaret på remissen har kommunen valt att stödja ”alternativ BALANS”, där stort fokus ligger på 
järnväg, tillgänglighet och hållbart resande. Man hävdar att det ger högst potential för 
överflyttningseffekter till gång och cykel och kollektivtrafik. Vidare skriver man att investeringsbidrag 
till enskilda vägar minskas eller försvinner också helt i de andra två alternativen.  

Jag reserverar mig mot beslutet att stödja alternativ Balans efter som det är ett alternativ som inte 
tar hänsyn till de landsbygdsperspektiv som Aneby kommun har.  

De flesta som bor och arbetar i Aneby behöver bil för pendling till de omgivande städer som erbjuder 
arbetstillfällen. Många är egna småföretagare med firmabil eller anställda i sjukvården med 
oregelbundna arbetstider. Dessa har väldigt svårt att kombinera detta med en kollektivtrafik som 
inte har täta avgångs/ankomsttider. Tiden som åtgår för arbetet förlängs då på ett orimligt vis, 
särskilt om det ska kombineras med skjutsning/hämtning av barn.  

En annan aspekt är att det är svårt att planera längre cykelvägar i en liten landsortskommun som 
Aneby. De kan sällan nyttjas för att pendla till och från arbete, möjligen för pendling till och från 
skola. Inte sällan leder det också till intrång då jordbruks- och tomtmark måste utnyttjas för 
exploatering.  

I alternativ 2. Väg som är bättre anpassad till Aneby kommuns behov, finns dessutom en planerad 
ombyggnad av vägsträckan Riksväg 32 mellan Eksjö – Sunneränga. Det skulle ge alla arbetspendlare, 
både de som åker med egen bil och de som åker kollektivt en säkrare väg till jobbet. I alternativ 1. 
Balans finns den sträckan bara med som ett möjligt utredningsprojekt. 

Alternativ 2. Väg ger 3 miljoner mindre till investeringar i enskilda vägar, det påpekas i remiss svaret 
men skillnaden är inte så stor att det är en anledning att välja bort alternativet. 

På landsbygden finns på många håll ett missnöje med att de som bor där behöver ansvara och ofta 
betala för underhållet av de enskilda vägarna. Bara så sent som idag lyftes frågan i nyheterna. Därför 
tycker jag att det är av största vikt att man inte tar bort investeringsbidraget helt, vilket man gör i 
alternativ 3. Järnväg. Slopade investeringsbidrag för enskilda vägar leder till att behovet av underhåll 
ökar.  

Därför är min samlade slutsats att jag vill reservera mig mot kommunens beslut att stödja 
alternativet 1. Balans. I stället vill jag att man omprövar beslutet med hänsyn taget till de 
förutsättningar som landsortskommunen Aneby har och förordar alternativ 2. VÄG 

Caroline von Wachenfelt

Bilaga 1. 1/1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 34 Höglandsförbundet: Bildande av en 
gemensam systemförvaltning för Combine 
Dnr KS 2022/106 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att bilda en gemensam systemförvaltning för Combine omfattande 
Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från 
och med 2023-02-01, samt 

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny 
verksamhet inom Höglandsförbundet.  

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundets alla medlemskommuner har samtliga genomfört ett byte av 
verksamhetssystem för socialförvaltning och omsorgsförvaltning till 
programvaran Combine. Detta har skapat möjligheter att stärka samarbetet i 
administrationen av systemet mellan de olika kommunerna. 
Medlemskommunerna, inklusive Höglandsförbundet (familjerätten), vill gå 
samman och samarbeta mer kring de grundläggande processerna för förvaltning 
och stöd av systemet.  

Idag organiserar varje kommun sin egen administration av systemet, detta innebär 
således att förvaltningen av systemet är sårbar vid personalomsättning eller en 
längre tids frånvaro. Som en del av utredningen av en gemensam 
systemförvaltning har en gemensam gränsdragningslista tagits fram för att 
tydliggöra vilka processer som kan styras av en gemensam organisation och vilka 
delar av processerna kring systemet som även fortsättningsvis ska styras och 
hanteras av respektive kommun. Med tanke på att kommunerna för närvarande 
hanterar sina processer olika, eftersom vissa av kommunerna fortfarande befinner 
sig i en implementeringsprocess, är det i dagsläget svårt att uppskatta 
bemanningsnivån som krävs.  

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Beslutsprotokoll Höglandsförbundet Direktionen, 2022-01-28 
Utredning verksamhetsövergång Combine, 2022-01-11 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 29 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström och socialchef Mikael Fornander informerar om 
bemanningsläget och sjukfrånvaron på särskilt boende för äldre Antuna. 
Förvaltningen vidtar flera åtgärder för att minska sjukfrånvaron, bland annat 
genom att söka statligt stöd för ett annat heltidsmått samt uppmanar till 
kompetensutveckling genom äldreomsorgslyftet. 

HR-ansvarig Caroline Engström informerar om status för pågående rekryteringar. 
Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2021 redovisas. 2021 var det en total 
sjukfrånvaro på 6,2%, vilket är en avvikelse från målet på 5,9%. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 30 Agenda 2030, årsrapport 2021 
Dnr KS 2021/104 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ta till sig informationen, samt 

att lyfta ärendet efter justeringar för beslut vid nästa sammanträde den 14 mars. 

Ärendebeskrivning 
Dokumentet Årsrapport Agenda 2021 diskuterades och utskottet var överens om att 
justeringar i rapporten behöver göras innan den kan godkännas. Likaså 
diskuterade utskottet behov av att under 2022 utveckla analys, uppföljning samt 
redovisning av kommunens Agenda 2030-arbete. Till nästa utskott bjuds Johanna 
Helgesson, Hållbarhetsgruppen in för dialog. 

Beslutsunderlag 
Agenda 2030 årsrapport 2021 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 31 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 följande:

- Aneby kommun kommer följa länsstyrelsens linje gällande återgång till
arbetet, där februari ut innebär oförändrat läge gällande distansarbete, och
en återgång planeras från och med mars. Rutiner kring distansarbete ska
diskuteras vid nästa kommunledningssammanträde den 2 mars.

- Kommunserviceavdelningen har genomfört en organisationsförändring,
där lokalvården har blivit en egen enhet med Kalle Tegenfeldt som
enhetschef. Uppstarten av den nya enheten har varit god.

- Rekrytering av en ny nämndsekreterare har påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 32 Anmälningsärenden 

Fanns inga anmälningsärenden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2022-02-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 33 Delegationsbeslut 

Fanns inga delegationsbeslut att anmäla.
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