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AU § 176 Information: Upphandling 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Upphandlingsstrateg Ida Malmberg informerar om pågående 
upphandlingsverksamhet som är aktuella just nu. Just nu pågår upphandling av 
tekniska konsulter tillsammans med Stiftelsen Aneby bostäder. Även upphandling 
av upphandlingssystem pågår, och detta görs tillsammans med 
höglandskommunerna efter beslut i Höglandets affärsstrategiska råd. 
Beläggningsarbeten upphandlas tillsammans med Svensk beläggningstjänst. 

En ny lag har trätt i kraft, och den kräver att 38,5% av bilarna är miljöbilar. I 
Anebys fall innebär det att dessa fordon måste drivas av el. Nästa år ska 
hantverkstjänster, livsmedel och LSS-boende upphandlas. 
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AU § 177 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Ärendet utgår. 
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AU § 178 Framtagande av strategi för 
hälsofrämjande arbetsplats 
Dnr KS 2022/184 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta strategisk inriktning för Aneby kommuns arbete med hälsofrämjande 
arbetsplats. 

Allmänna utskottet beslutar för egen del 
 
att uppdra kommundirektören att återrapportera arbetet till utskottet i december 
2023. 

Ärendebeskrivning  
Arbetsgivaren Aneby kommun har tillsammans med samverkansparterna tagit 
fram ett förslag på inriktning av arbetet med hälsofrämjande arbetsplats. 

Aneby kommun tog 2022 beslutet att fokusera på hälsofrämjande insatser. 
Medarbetarna är nyckeln till framgång. Friska, nöjda och glada medarbetare som 
trivs med sitt arbete ger ett stort mervärde och framgång. 

Arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser kommer bedrivas utifrån de åtta 
friskfaktorer som bland annat Sveriges kommuner och regioner samt Sunt 
arbetsliv lyfter som grundläggande för att uppnå en god arbetsmiljö och låg 
sjukfrånvaro. 

HR-ansvarig Li Guldbrand föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-12-05 
Strategisk inriktning 
Handlingsplan 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 179 Remiss: Grönt hållbarhetsprogram - 
Sävsjö kommun 
Dnr KS 2022/383 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna följande yttrande från Aneby kommun över remissversion av Sävsjö 
kommuns gröna hållbarhetsprogram; 

Aneby kommun vill först och främst framhålla att programmet är ambitiöst och 
väl sammanställt. Som ett möjligt medskick skulle några av målen kunna 
tydliggöras i exempelvis procentsatser/-andelar för att visa vilken förändring man 
önskar uppnå. I övrigt har Aneby kommun inga synpunkter. 

Ärendebeskrivning  
Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är ett strategiskt dokument som anger 
riktningen för Sävsjö kommuns arbete för ett hållbart samhälle med fokus på 
ekologisk hållbarhet i samspel med social och ekonomisk hållbarhet. Det är 
kommunens lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av 
Agenda 2030 och en precisering av kommunens vision om gröna Sävsjö. 

Beställare av programmet är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sävsjö 
kommun genom beslut om fokusområden Ett hållbart samhälle 2022-02-22 och 
Minskad klimatpåverkan 2022-04-25. 

Hållbarhetsprogrammet ska svara upp mot nationella och regionala åtaganden 
inom miljöområdet, liksom de kommunala fokusområden som beslutats politiskt. 
Hållbarhetsprogrammet innehåller mål för kommunorganisationen samt för 
Sävsjö som geografiskt område. Till programmet kopplas kommunövergripande 
handlingsplaner. Aneby kommun har fått remissförslaget för yttrande senast 31 
januari 2023. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Remissversion Sävsjö kommuns gröna hållbarhetsprogram 
Missiv 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse 2022-12-09 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 180 Månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen november 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

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

Ärendebeskrivning  
Per november månad har en uppföljning av budget gjorts för 
kommunövergripande anslaget (KÖ) och kommunserviceavdelningen (KSA), 
vilka ingår i allmänna utskottet. Den ekonomiska uppföljningen efter elva 
månader visar för Kommunövergripande anslaget på ett överskott på 1 819 tkr. 

 Anledningen till det är främst lägre personalkostnader än budgeterat, lägre 
verksamhetskostnader dels på grund av pandemin, dels på grund av särskilda 
medel som ännu ej avropats samt lägre kostnader för verksamhetsstöd. Den 
ekonomiska uppföljningen efter elva månader visar för 
kommunserviceavdelningen på ett överskott om 5 045 tkr.  

Avvikelsen beror bland annat på längre kostnader än budgeterat för 
bostadsanpassningsbidrag, lägre personalkostnader, lägre systemkostnader än 
prognostiserat, lägre kostnader för telefoni samt återhållsamhet med anledning av 
kostnadsutvecklingen för el, livsmedel och drivmedel. 

 I redovisningen för allmänna utskottet ingår även kommunfullmäktige, revisionen 
och överförmyndarverksamheten. Tillsammans visar de ett överskott med 5 tkr 
efter elva månader. 

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-12-09 
Månadsuppföljning för kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 181 Månadsuppföljning november, Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per november 2022 avseende Aneby 
kommuns verksamheter. 

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

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med november visar på 39,9 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 13,4 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 26,5 miljoner kronor.  

Prognosen är kvar från oktober och visar på ett helårsresultat om 36,6 miljoner 
kronor. Jämfört med budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en positiv 
avvikelse om 22,0 miljoner kronor. 

Verksamheternas resultat för perioden jämfört med budget ger ett positivt utfall 
om 1,6 miljoner kronor. De övergripande posterna visar ett positivt resultat om 
6,5 miljoner kronor medan avdelningarna visar ett negativt resultat om 4,9 
miljoner kronor. Prognosen visar på ett överskridande om totalt -3,4 miljoner 
kronor, men det är en förbättrad prognos jämfört med delårsrapporten.  

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, 2022-12-09 
Månadsuppföljning november 2022 Aneby kommun 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 182 Attestliggare för kommunövergripande 
anslaget och kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2022/385 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättad attestliggare för 2023 enligt bilaga för 
kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget, samt  

att ge ekonomichefen rätt att vid personalförändringar fatta beslut om 
förändringar i attestliggare under budgetåret 2023. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente för kommunen 14 
oktober 2019. Målsättningen med reglementet är att bidra till en tillräcklig intern 
kontroll utifrån kommunallagen, undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel, motverka 
oegentligheter, säkra rättvisande räkenskaper samt säkerställa att ekonomiska 
händelser är korrekta avseende beställning, prestation, bokföringsunderlag, 
betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. 

Varje transaktion skall attesteras med en granskningsattest och en beslutsattest. 
Nämnderna utser årligen attestanter samt ersättare för dessa. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-12-08 
Attestliggare för kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 183 Förberedande arbete inför allmänna 
utskottets intern kontrollplan 2023 
Dnr KS 2022/386 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Allmänna utskottet och föredragande tjänstepersoner för resonemang inför 
arbetet med intern kontrollplan 2023. Risker för 2022 för 
kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget redogörs för, 
likaså riskanalys inför 2023. 
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AU § 184 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren redogör för följande: 

- Nära vård är aktuellt. Kommundirektör deltar i toppledarprogrammet med 
länets kommundirektörer och regionledningen. Uppdraget är hur länet 
gemensamt ska klara av utmaningarna med nära vård. I februari kommer en av 
direktörerna från regionen att delta på kommunledningsgruppen för att diskutera 
dessa frågor. 

- Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande har deltagit på dialogmöte 
med Stiftelsen Aneby bostäder. 

- En vakans har uppstått på myndighetsenheten 

- Säkerhetsläget är ständigt aktuellt 

- Situationen avseende covid-19 följs upp 

- Hög sjukfrånvaro och VAB påverkar just nu bemanningen 
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