
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-17

 
 
Sammanträde med  Allmänna utskottet 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:15 – 12:15 
  
Beslutande 

Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande 
Caroline von Wachenfelt (M) 
Arijana Jazic (S) 
Annki Stark (S) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
 

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Mikael Fornander, kommundirektör 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
 Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef  
 Björn Stendal, VD Aneby Miljö & Vatten AB § 145  
 Lars Skeppås, teknisk chef § 148 
 Carina Andersson, socialchef §§ 151 – 152  
 Li Guldbrand, HR-ansvarig §§ 151 – 152  
 Ola Gustafsson, näringslivsansvarig § 153 
      
Utses att justera Annki Stark 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-10-24   Paragrafer 145-155 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Beata Allen 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Annki Stark 
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   ANSLAG/BEVIS 
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Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunstyrelsen 
 
Datum då anslag  2022-10-24 Datum då anslag  2022-11-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet  2022-10-17 

 
 

§ 145 Information: Aneby Miljö & Vatten AB 2022/14  

§ 146 Bidrag till enskilda vägar i Aneby 
kommun 

2022/210  

§ 147 Regelverk för bidrag till utfartsvägar i 
Aneby kommun 

2022/210  

§ 148 Information pågående renoveringar 
av fastigheter 

2022/20  

§ 149 Månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
september 

2022/6  

§ 150 Månadsuppföljning september, Aneby 
kommun 

2022/6  

§ 151 Utvärdering av arbetstidsprojekt på 
särskilt boende 

2022/20  

§ 152 Information: HR 2022/20  

§ 153 Information om företagsklimat 2022 2022/20  

§ 154 Information från kommundirektör och 
avdelningschef 
kommunserviceavdelningen 

2022/20  

§ 155 Anmälningsärenden   

§ 156 Information 
bostadsanpassningsärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 145 Information: Aneby Miljö & Vatten AB 
Dnr KS 2022/14 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
VD för Aneby Miljö & Vatten AB informerar om AMAQ:s pågående utredningar 
avseende biokol, kraftvärme och solceller.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 146 Bidrag till enskilda vägar i Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/210 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna regelverk avseende bidrag till enskilda vägar. 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008 § 88, samt 

att bidragsreglerna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun betalar sedan 2009 ut tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till väghållare, enskilda vägföreningar. Bidraget beslutades om i 
kommunfullmäktige i november 2008. Förslaget är att detta bidrag kvarstår på 
samma sätt även fortsättningsvis, men med förtydligande kring ansökan, 
utbetalning och vad som gäller för extra åtgärder som väghållaren kan söka stöd 
för hos Trafikverket. 

I kommunfullmäktiges beslut från 2008 framgår att bidraget ska betalas ut två 
gånger per år. Enligt förslaget förändras detta till en utbetalning om året. 
Kommunen betalar ut bidrag utifrån Trafikverkets lista över vilka vägar de 
godkänt och de bidragssummor som Trafikverket betalat ut. Det krävs alltså ingen 
särskild ansökan gentemot Aneby kommun för bidragsutbetalning. De enskilda 
vägföreningarna kan också söka bidrag hos Trafikverket för särskilda åtgärder på 
sin väg. För de kostnader som Trafikverket godkänner erhåller vägföreningen tio 
(10) procent av Aneby kommun om de ansöker hos kommunen om bidrag. Det 
krävs en ansökan hos kommunen eftersom kommunen inte har vetskap om vilka 
särskilda åtgärder som genomförs på det enskilda vägnätet. Med denna bidragsdel 
kan alltså en vägförening erhålla två utbetalningar från kommunen under ett år, 
den ena automatiskt utan ansökan och den andra delen efter ansökan hos 
kommunen. 

Regelverk avseende bidrag till enskilda vägar 

Aneby kommun betalar ut bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till väghållaren, den enskilda vägföreningen, 

Aneby kommun utan ansökan från väghållaren betalar ut bidraget en gång årligen 
utifrån Trafikverkets lista över utbetalningar, att Aneby kommun även betalar ut 
bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets godkända del till väghållare som 
söker bidrag hos Trafikverket för särskilda åtgärder, efter ansökan från 
väghållaren hos kommunen för detta. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunfullmäktige 2008-11-24 § 88 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 147 Regelverk för bidrag till utfartsvägar i 
Aneby kommun 
Dnr KS 2022/210 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  
 

att upphäva kommunalfullmäktiges beslut den 8 oktober 1970 § 78, 
 

att fastställa regelverk om driftbidrag för utfartsvägar. 
 

Reservation 
Caroline von Wachenfelt (M) reserverar sig mot beslutet, med hänvisning till 
inlämnat yrkande till kommunstyrelsen 2022-08-15 § 144. 
 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har två för närvarande olika former av bidrag för enskilda vägar. 
I första hand betalar kommunen ut tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till enskilda vägföreningar. Detta bidrag har gällt sedan 1 januari 
2009 efter beslut i kommunfullmäktige i november 2008. 

 I dåvarande kommunalfullmäktige beslutades i oktober 1970 om kommunalt 
bidrag till enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag, vägar som utgör 
utfartsvägar. Enligt regelverket är bidraget 70 öre per löpmeter när det kommer 
till vägar med permanentboende och 50 öre per löpmeter när det kommer till 
vägar där det rör sig om fritidsboende. Bidrag hanteras av tekniska enheten. 
Bidraget har inte betalats ut de senaste åren. 

Regelverk om driftbidrag för utfartsvägar  
Bidrag utbetalas enskilda vägar med minst 100 meter längd, som inte har rätt till 
statligt bidrag genom Trafikverket, så kallade utfartsvägar.  
 

Bidrag utbetalas en gång om året efter godkänd ansökan för vägar till 
permanentboende, med minst en mantalsskriven, om 2,50 kr per löpmeter.  
 

Driftbidraget uppräknas årligen enligt konsumentprisindex (KPI).  
 

Vägsträckan beräknas från bostadstomtens in- och utfart fram till allmän väg eller 
enskild väg som är statligt bidragsberättigad.  
 

Vägen ska hållas öppen och underhållas i enlighet med vad Trafikverket kräver för 
att lämna statligt driftbidrag till enskild väg. 
 

Fastighetsägaren ska redovisa vägens skick och lämna in de uppgifter i samband 
med ansökan som kommunen kräver. Kommunen har möjlighet att besikta 
vägsträckan.  
 

Ansökan om driftbidrag ska ske årligen till kommunen, senast 1 mars, med 
utbetalning i efterskott.  
 

Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens 
underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas 
ut.  
 

Regelverket träder i kraft den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag kommunalfullmäktige 1970-10-08 § 78 med bilaga 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 148 Information pågående renoveringar av 
fastigheter 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar om följande pågående renoveringar: 

- Sunhult skola är i stort sett färdigrenoverat, sånär på ett klassrum samt 
linjemålning i gymnastiksalen. All verksamhet är åter till normalläge. 
Renovering beräknas vara klar i slutet av december 2022. 

- Renovering av ”gymmet” pågår efter vattenläckage från ett 
omklädningsrum. 

- Renovering av taket på Konserthuset är planerat att vara klart till 
månadsskiftet.  

- Upphandling av nybyggnation på Savannens förskola är nära ett avslut. 
Byggnationen väntas bli klar till nästa sommar. 

- Avseende planerat LSS-boende pågår upphandling av arkitekter och 
tekniska konsulter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 149 Månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen september 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

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

Ärendebeskrivning  
Kommunövergripande anslaget redovisar ett positivt resultat för perioden på 1 
688 tkr. 

Kommunfullmäktige, överförmyndarverksamheten och revisionen redovisar 
positivt resultat för perioden på 111 tkr. 

Kommunserviceavdelningen redovisar ett positivt resultat för perioden på 4 544 
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, 2022-10-13 
Månadsuppföljning september kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 150 Månadsuppföljning september, Aneby 
kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per september 2022 avseende Aneby 
kommuns verksamheter, samt 

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

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med september visar på 35,5 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 10,6 miljoner vilket innebär att det är en positiv 
avvikelse mot budget om 24,9 miljoner kronor.  

Prognosen kvarstår från delårsrapporten och visar på ett helårsresultat om 32,8 
miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en 
positiv avvikelse om 18,3 miljoner kronor. 

Verksamheternas resultat för perioden jämfört med budget ger ett positivt utfall 
om 5,0 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett överskridande om 5,5 
miljoner kronor. Verksamhetens prognos balanseras av ett överskott på 
finansnettot om 23,8 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, 2022-10-13 
Månadsuppföljning september Aneby kommun 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 151 Utvärdering av arbetstidsprojekt på 
särskilt boende 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att en fortsättning ska ske av projektet kopplat till 35 timmars vecka och 
återhämtningsbonusen, 
 

att beslutet ska gälla under förutsättning att sociala avdelningen fortsatt erhåller 
statsbidrag till projektet, samt 
 

att allmänna utskottet ska ges löpande uppföljning om den fortsatta utvecklingen 

Ärendebeskrivning  
Inom äldreomsorgens särskilda boende har det sedan 2021 pågått ett projekt med 
35 timmars vecka som är finansierat genom statsbidrag benämnt 
återhämtningsbonusen. Detta projekt har byggt på att personal inom särskilt 
boende har getts möjlighet att gå från 37 timmars vecka till 35 timmars vecka. 

Som ett led i det fanns ett uppdrag att utvärdera och följa upp projektet för att se 
vilka effekter det gett. 

Några effekter som vi tittat på är om återhämtningen hos personalen har upplevts 
blivit högre utifrån 35 timmars veckan, utvecklingen av sjukfrånvaron och 
ekonomisk effekt. 

För att få en helhetsbild av utvärderingen har sociala avdelningen valt att redovisa 
några olika parametrar som var och en på sitt sätt och sammantaget ger en 
lägesbild av särskilt boende. De utvalda parametrarna är kopplade till brukarnas- 
och personalens upplevelser, resursåtgång samt ekonomi. Underlaget är hämtat 
från den brukarenkät som gjorts under året, resultat av enkät som personalen fått 
svara på samt data ur ekonomi- och HR systemet. 

Sammantaget är det svårt att säga vad effekten av projektet egentligen blivit 
utifrån återhämtning då det inte går att se en entydig tolkning som pekar i en 
riktning. Det man kan konstatera är att sjuktalen ökat och att det går åt stora 
resurser för att lösa frånvaron i form av ökat antal timvikarier och övertid för 
ordinarie personal. Detta går helt emot arbetet med ökad återhämtning och 
resulterar även i ökade kostnader. Det man kan konstatera är att ett vidare arbete 
behöver göras för att få bort vissa parametrar som i nuläget stör ut varandra och 
utifrån det kunna se vilken riktning verksamheten tar och om 
återhämtningseffekten hos personalen ökar. Det innebär att sociala avdelningen 
föreslår ett fortsatt arbete med 35 timmars veckan under förutsättning att sociala 
avdelningen erhåller fortsatta stadsbidrag för ändamålet. Uppföljning ska ske 
löpande under kommande år med en likvärdig utvärdering hösten 2023. 

Effekten som sociala avdelningen vill uppnå framåt är: 
 Ökad frisknärvaro 
 Ökad möjlighet till heltid för alla med goda möjligheter till återhämtning i 

sitt arbete 
 Kompetenshöjande insatser för att behålla medarbetare över tid och öka 

kvaliteten i vården 
 Insatser utifrån brukares behov i rätt tid, på rätt plats, med rätt kompetens 

till rätt kostnad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
      

Beslutet skickas till 
Socialchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 152 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Li Guldbrand informerar om sjukfrånvaron fram till augusti 2022, 
samt ger en bild av total arbetad tid och frånvaro inom äldreomsorgen på särskilt 
boende. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 153 Rapport om företagsklimat 2022 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsansvarig Ola Gustafsson informerar om Svensk Näringslivs rapport 
om företagsklimat för 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 154 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 informerar om följande: 

- Aneby kommun, AMAQ, och Stiftelsen Aneby bostäder har deltagit på 
möte med länsstyrelsen avseende energieffektiveringsåtgärder. 

- Arbete med kontinuitetsplaneringen pågår. 
- Aneby kommun ska fortsatt uppmana anställda att vaccinera sig mot 

covid-19 
- Kommundirektör Mikael Fornander informerar om arbetet med att 

rekrytera en kommunstrateg 
- Mycket fokus just nu läggs på energibesparing 
- Arbetsbelastningen är hög inom kommunserviceavdelningens 

verksamheter, åtgärder ses över i syfte att förbättra arbetsmiljön. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 155 Anmälningsärenden 
Dnr Kod Dnr 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Grundvattennivåer, 2022-09-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-10-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 156 Information bostadsanpassningsärende 
 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar om ett bostadsanpassningsärende. 
Allmänna utskottet avser att fatta beslut i ärendet vid nästa sammanträde. 
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