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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 27 Information om kostdatasystem
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kostchef Kalle Tegenfeltd, ekonomibiträde Frida Ax och upphandlingsstrateg Ida
Malmberg informerar om kommunens nya kostdatasystem som håller på att
implementeras. Kostdatasystemet ger en samlad hantering av matsedelsplanering,
produktion och uppföljning. Med systemet kvalitetssäkras också maten som
tillagas i kommunens kök. Systemet underlättar arbetet med att bygga upp en
receptbank, matsedelsplanering med närings- och kostnadsberäkningar, hantering
av specialkost på ett säkert sätt samt märkning av måltider med innehåll, näring
och allergener. Systemet ger också verktyg för att kunna mäta och minska
matsvinnet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 28 Uppföljning av avtal inom kostenheten
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kostchef Kalle Tegenfeldt och upphandlingsstrateg Ida Malmberg informerar om
uppföljning av avtal inom kostenheten vilka bygger på en uppdelad upphandling.
De krav som ställs vid upphandling bygger bland annat på att uppfylla
Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen krav. En redogörelse ges över hur
avtalen har fördelats på olika leverantörer samt vilka ytterligare krav som har
ställts vid upphandlingen.
Upphandlade delar och vilka leverantörer som kommunen har ingått avtal med;
Kolonial: Martin & Servera Restauranghandel AB
Frukt och grönt: Hammargården, Forsheda
Mjölk och grädde: Isåsa Mejeri, Nässjö
Viltkött: inget anbud inkom, därav inget avtal
Färskt kött: Börjes Chark AB, Aneby
Ägg: Bröderna Hyltbrings Ägg, Hyltan, Aneby
Enligt kostenheten håller produkterna en hög kvalitet. Avtalen ger möjlighet att
köpa både närproducerad, svensktillverkad och EKO-certifierad mat. Av de
upphandlade varorna är ca 18 % från ekologisk produktion, det är främst mjölk
och MSC-märkt fisk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 29 Byte av mark, fastighetsreglering rörande
Södra Sunhult 3:65 och Södra Sunhult 3:78
Dnr KS 2021/136
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att genomföra fastighetsreglering för att byta markområde enligt bilagd kartskiss
mellan fastigheterna Södra Sunhult 3:65 och Södra Sunhult 3:78,
att ägaren till fastigheten Södra Sunhult 3:78, Aneby kommun, står för
förrättningskostnaderna i samband med fastighetsregleringen,
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra markbytet och
fastighetsregleringen.
Ärendebeskrivning
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.
För att komma vidare i ärendet har samhällsbyggnadschefen föreslagit ett
markbyte där markområdet mot gatan i norr, cirka 60 kvadratmeter, tillfaller
kommunens fastighet Södra Sunhult 3:78 samtidigt som markområdet i öster mot
Järnkällegatan, cirka 100 kvadratmeter, tillfaller fastigheten Södra Sunhult 3:65.
Kommunen får som ägare till Södra Sunhult 3:78 bekosta förrättningsarbetet.
Fastighetsägarna har accepterat den föreslagna lösningen.
Exakta ytor får hanteras i lantmäteriförrättningen och anpassas utifrån verkliga
förutsättningar på platsen och gällande detaljplan.
Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Kartskiss över området (bilaga till protokollet)
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna till Södra Sunhult 3:65
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1. 1/1

Markområde
tillfaller Södra
Sunhult 3:78

Markområde
tillfaller Södra
Sunhult 3:65

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 30 Ramjustering 1
Dnr KS 2021/5
Beslut
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna ramjustering 1 av budget 2021
Ärendebeskrivning
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 1 av budget
2021.
Justeringarna avser:
-

löneöversyn från 2020 med påverkan på 2021 års budget:
-

3 månader om 650 tkr

-

10 månader om 1 870 tkr

-

12 månader om 1 544 tkr

-

Löneöversyn engångsbelopp avseende retroaktiva löner från 2020 som
utbetalats i januari 2021 om 1 098 tkr

-

Personalomkostnadspålägget (PO) förändrades från 39,20% till 40,15%
för 2021 enligt SKR:s rekommendationer, 2 087 tkr.

-

Avskrivningar för jan-december om 28 624 tkr. Förändringar till följd av
aktivering av investeringar justeras i kommande ramjusteringar under året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-03-15
Allmänna utskottet

Ursprunglig budgetram
Ramjustering 1 2021
Löneöversyn 3 mån 2020
Löneöversyn 10 mån 2020 Kommunal
Löneöversyn 12 mån 2020 AVK
Löneöversyn engångsbelopp retro 2020
Förändrad PO
Avskrivningar jan-dec
Budget efter ramjustering 1

övergripande
-43

-75

-270

-360

-1

-3

-18 560

Kommun-19 312

-186

-86

-114

-254

0

-9 930

serviceavd.

-22 297

Kommun-32 867

Grundskola mm
-2 071

-780

-62

-82

-376

-539

-155 861

utbildningsavd.

-159 771

-7
-21
-16
-41
-34 299

-148 608

-695

-925

-501

-669

-1 232

-78

Sociala
-30

-144 508

avdelningen
-34 184

Gymnasium mm
utbildningsavd.

avdelningen
-3 519

-76

-163

-297

-12 797

Samhällsbyggnads-

-16 853

1 809

förvaltningen
1 809

-2

-550

revisionen
-552

-853

Överförmyndare
-853

-321

-2 087

-375 754

-411 628

-28 624

-1 098

-1 544

-1 870

-650

-2

SUMMA

-323

fullmäktige

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och

Barn- och

Finans-

Kommun-

Kommun-

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 31 Uppföljning intern kontroll 2020,
kommunserviceavdelningen och
kommunövergripande
Dnr KS 2021/139
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2020 avseende
kommunövergripande och kommunserviceavdelningen, samt
att lämna över uppföljningen till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Kontrollplanen ger kontrollaktiviteter för kommunövergripande anslaget och
kommunserviceavdelningen. Med uppföljningen säkerställs kontrollen och
eventuella avvikelser kan åtgärdas i det fortsatta arbetet och i internkontrollen.
Aneby kommuns reglemente för intern revision och kontroll, som antogs av
kommunstyrelsen 16 januari 2017, § 13, syftar till att säkerställa att
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet kunna
säkerställa att;
-

Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig.
Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Internkontrollplanen för 2020 fastställdes av kommunstyrelsen 2 december 2019,
§ 193.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från
antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen.
Kommundirektör Charlotte Johansson och avdelningschef för
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Uppföljning av internkontrollplan för kommunövergripande och
kommunserviceavdelningen 2020
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ärendet utgår från dagens möte.

2021-03-15

AU § 32 Arrendeavtal Anebyortens ridklubb,
arrende av del av Aneby gård, Aneby 1:558, samt
Aneby 1:618
Dnr KS 2021/137
Beslut
Ärendet utgår från dagens möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 33 Yttrande Aspen 2
Dnr KS 2021/138
Beslut
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att i yttrande till Stiftelsen Aneby Bostäder ställa sig positiv till en
fastighetsöverlåtelse av Aspen 2 från Aneby Bostäder AB till Stiftelsen Aneby
Bostäder samt att bolaget därmed likvideras.
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Aneby Bostäder har 21-02-12 begärt kommunstyrelsens yttrande över
planerad fastighetsöverlåtelse av fastigheten Aspen 2 från Aneby Bostäder AB till
Stiftelsen Aneby Bostäder. Fastighetsöverlåtelsen syftar till att öka
fastighetsvärdet, skapa en starkare organisation, öka effektiviteten av
förvaltningen samt förenkla administrationen och reducera kostnaderna.
Stiftelsen Aneby Bostäders styrelse har gett VD i uppdrag att se över möjligheten
att lyfta över fastigheten Aspen 2 från Aneby Bostäder AB till Stiftelsen Aneby
Bostäders. Uppdraget innebär att Aneby Bostäder AB likvideras. VD Jens Larsson
har på uppdrag av styrelsen gjort en konsekvensanalys av fastighetsöverlåtelsen
för att belysa positiva och negativa effekter vid en eventuell fastighetsöverlåtelse.
Aneby Bostäder AB är ett dotterbolag till Stiftelsen Aneby Bostäder. Fastigheten
förvärvades under 1990-talet som Aneby Bostäder AB. Bolaget har under åren
krävt separata styrelsemöten som VD kallar till och håller i. Bolagstämma
genomförs 1 ggr/år tillsammans med VD och ordförande. Årsredovisning utförs
årligen av revisorer. Årliga kostnader för bolaget beräknas till mellan 35 00-40 000
kr årligen.
Det finns inga lån hos Kommuninvest knutna till aktuell fastighet så överlåtelsen
påverkar inte Stiftelsens samlade lånebild eller borgensåtagande.
Fastighetsöverlåtelsen innebär inte heller någon förändring för befintliga
hyresgäster eller beslut om gällande 55+ boende.
Kommunstyrelsen har mot bakgrund av vad som ovan nämnts inget att erinra
mot en fastighetsöverlåtelse av Aspen 2 från Aneby Bostäder AB till Stiftelsen
Aneby Bostäder och att bolaget därmed likvideras.
Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Konsekvensanalys av fastighetsöverlåtelse, 2021-02- 05
Begäran av yttrande, 2021-02-12
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 34 HR-rapport
Beslut .
Allmänna utskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Charlotte Johansson informerar om att alla medarbetare i
kommunen kommer att erbjudas att delta vid en pensionsinformationsträff med
kommunens pensionsrådgivare. Det informeras också om vad som är på gång när
det gäller arbetsmiljöarbetet, där det bland annat lyfts att medarbetarenkäten
kommer att skickas ut i början av vecka 12. Det pågår också ett arbete för att se
över placeringen av arbetsplatser i kommunhuset.
Vid det senaste kommunövergripande samverkansmötet beslutades det att
kommunen ska använda medel från omställningsfonden till kompetenshöjande
insatser för personalen vid det särskilda boendet Antuna.
Slutligen ges det information om löneöversynen för 2021. Arbetet med
lönekartläggning pågår, och efter att arbetet är slutfört kommer löneöversynen för
2021 att påbörjas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 35 Information: Nominering av
kulturpristagare 2021
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 2021. Kulturpriset brukar vanligtvis delas ut i samband
med nationaldagsfirandet den 6 juni, men med anledning av den rådande
pandemin är det inte sannolikt att det blir ett offentligt firande av nationaldagen
enligt tradition, priset planeras dock att delas ut samma dag men under andra
former. Priset för 2020 delades ut i slutet av 2020 och överlämningen filmades
och lades ut på kommunens webbplats och sociala medier.
För 2021 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 36 Medborgarförslag: Vikariepool inom
äldreomsorgen
Dnr KS 2020/373
Beslut
Allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att med de muntligt redovisade förslagen på revideringar ställa sig bakom
allmänna utskottets svar på medborgarförslag gällande vikariepool inom
äldreomsorgen och ta svaret som sitt eget, samt
att medborgarförslaget med detta är besvarat
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom till Aneby kommun den 14 maj 2020.
Förslaget innehåller följande;
Med anledning av corona smittan och att så många äldre i Aneby har blivit sjuka i Covid-19
och att äldre omsorgen har hård belastning på personalen och att det syns en klar överdödlighet
bland de omsorgsbehövande äldre. Aneby är en liten kommun men har ändå ett klart behov av
välutbildad personal och då även de som vikarierar inom omsorgen.
Mitt förslag är att Aneby kommun tar initiativ att tillsammans med Tranås kommun, Eksjö
kommun och Ydre kommun och skapar en välutbildad vikariepool för äldreomsorgen. Ett
alternativ är att kommunerna skapar en gemensam kommunal organisation för omsorgen av
äldre. Den politiska styrningen finns så klart kvar i kommunerna.
I svaret framgår bland annat att medarbetarna är Aneby kommuns viktigaste
resurs. Medarbetarskapet lägger grunden för Aneby kommun som en attraktiv
arbetsgivare för dagens och morgondagens medarbetare. Sverige står inför stora
välfärdsutmaningar och konkurrensen om kompetensen är stor.
Aneby kommuns strategi är att dels arbeta systematiskt med förebyggande
aktiviteter och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Frågan om en gemensam
vikariepool i Aneby kommun har diskuterats och det finns flera förslag på hur det
skulle kunna organiseras. Samtidigt är övertygelsen just nu, att Aneby kommun vill
fortsätta att lägga ner arbetstiden på att arbeta med de förebyggande åtgärderna
för att skapa en mer stabil bemanning utifrån den påbörjade
kompetensförsörjningsstrategin. De insatserna kan på sikt minska behovet av
vikarier och därmed också ett behov av en eventuell vikariepool.
Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara besvarat.
Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2020-05-14
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-03-04
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 37 Information från kommundirektör och
avdelningschef på kommunserviceavdelningen
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Charlotte Johansson och avdelningschef för
kommunserviceavdelningen informerar om Covid-19 läget i kommunen och
status för vaccineringen. Rapport gavs om två incidenter som har inträffat inom
det höglandsgemensamma IT- och telefonisystemet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 38 Anmälningsärenden
Ärendebeskrivning
Finns inga ärenden att anmäla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2021-03-15

AU § 39 Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Finns inga delegationsbeslut att anmäla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

