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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 1 Finansrapporter december 
Dnr KS 2021/5 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att löpande följa kommunens 
finansiella situation. 
 
I bilaga till denna skrivelse finns finansrapporter för Aneby kommun, Aneby miljö 
och vatten, AB Stiftelsen Aneby bostäder samt kommunkoncernen per den 31 
december 2021. 
 
Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjerna för ränte- och 
kapitalbindning per den 31 december 2021, enligt finanspolicyn. Dessutom 
uppfyller Aneby kommun, Aneby Miljö och Vatten AB och Stiftelsen Aneby 
bostäder riktlinjerna var för sig. 
 
Fortlöpande värderas beslut om nyupplåning och omsättning av lån i hela 
koncernen utifrån de finansiella riktlinjerna.  
 

Uppfyllelsen på koncernnivå: 
 

2020-04-30 2020-08-31 2020-12-31 2021-04-30 2021-08-31 2021-12-31 

Kapitalbindning 
Genomsnittlig kapitalbindningstid normalt ska 
vara 2,5 år. (Tillåtet intervall är 
1,5 – 4 år) 
 

2,7 år 
Uppfyllt 

2,4 år 
Uppfyllt 

2,5 år 
Uppfyllt 

2,5 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

Räntebindning 
Genomsnittlig duration ska normalt vara 2,5 år. 
(Tillåtet intervall är 1,5 – 4 år.) 
 

2,6 år 
Uppfyllt 

2,3 år 
Uppfyllt 

2,5 år 
Uppfyllt 

2,4 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

2,2 år 
Uppfyllt 

Kapitalförfall 
Maximalt 35% av kapitalet får förfalla inom 1 
år. 

11% 
Uppfyllt 

14% 
Uppfyllt 
 

17% 
Uppfyllt 
 

20% 
Uppfyllt 
 

26% 
Uppfyllt 
 

19% 
Uppfyllt 
 

Ränteförfall 
Maximalt 35% av ränteförfallen får ligga inom 
ett år. 

19% 
Uppfyllt 

19% 
Uppfyllt 

23% 
Uppfyllt 

24% 
Uppfyllt 

26% 
Uppfyllt 

19% 
Uppfyllt 

Ränteförändring 
De genomsnittliga räntekostnaderna ska inte 
fluktuera med mer än 0,65 % från ett år till ett 
annat. 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,08% 
Uppfyllt 

-0,03% 
Uppfyllt 

 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-01-05 
Finansrapporter per 2021-12-31 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 2 Information: Folkets park 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om att Folkets park ska 
säljas. Samhällsbyggnadschefen redogör för hur försäljningsprocessen ska gå till, 
och eventuellt riskerar att dra ut på tiden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 3 Uppföljning av fortsatt arbete mot miljömål 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att ge i uppdrag till samhällsbyggnadschefen att ta fram en processbeskrivning 
kring det fortsatta miljömålsarbetet till allmänna utskottets sammanträde i mars 
2022. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och miljöinspektör Camilla Niklasson 
informerar om Aneby kommuns arbete gentemot kommunens hållbarhetsmål och 
Agenda 2030. Diskussioner förs om arbetet framåt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 4 Medborgarförslag: Farthinder på Duvgatan 
vid Parkskolan 
Dnr KS 2021/484 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ställa sig bakom upprätta förslag till svar på medborgarförslag avseende 
farthinder på Duvgatan i Aneby, samt  
 
att medborgarförslaget med detta anses vara besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om farthinder på Duvgatan i Aneby inkom till kommunen 
27 oktober 2021.   
I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att de under alla år uppmärksammat 
den höga farten bland många bilister särskilt strax innan skolan börjar och när 
skolan slutar. Det är även en korsning där högerregeln inte fungerar 
överhuvudtaget. Förslagsställaren menar att det är dags att ta tag i situationen 
innan det händer något allvarligare. Med tanke på tung trafik som bussar kan det 
vara svårt med blomlådor, betongsuggor eller liknande men någon form av åtgärd 
måste vidtas innan något riktigt allvarligt inträffar.”  
 
I svaret konstateras att problem med fortkörning och andra förseelser 
förekommer tyvärr tidvis på olika platser runtom i kommunen. Idag saknas någon 
särskild hastighetsdämpande åtgärd på platsen. Platsen finns inte särskilt utpekad 
utifrån behov eller förslag till åtgärder i NTF:s, Nationsföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande, rapport från 2017 eller i kommunens gång- och 
cykelplan, senast reviderad 2020. Utifrån läget intill Parkskolan kommer 
samhällsbyggnadsavdelningen ändå, framöver tillsammans med tekniska enheten, 
titta över platsen och trafiksituationen mer noggrant och utvärdera om behov 
föreligger för någon form av åtgärd och i så fall ta fram ett förslag. Förslaget 
behöver sedan kostnadsberäknas och medel för genomförande avsättas i 
kommunens budget.  
 
Avslutningsvis hänvisas till den generella möjlighet som finns om att sätta upp 
blomlådor för att dämpa hastigheten. Att sätta upp blomlådor ansöks om och 
godkänns av Aneby kommun. Blomlådorna placeras på gatan som farthinder 
under förutsättning att regler och anvisningar uppfylls. Med hänvisning till svaret 
är medborgarförslaget besvarat. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-10-27 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-01-15 
Tjänsteskrivelse 2022-01-15 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 5 Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid 
Gransnäs ungdomsgård 
Dnr KS 2021/483 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på medborgarförslag avseende ökad 
trafiksäkerhet vid badplatsen i närheten av Gransnäs ungdomsgård, samt  
 
att medborgarförslaget med detta ska avslås. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag med förslag om förbättrad trafiksäkerhet vid vägen intill 
badplatsen i närheten av Gransnäs ungdomsgård inkom till kommunen den 2 
november 2021.  
 
I medborgarförslaget konstateras att bilar parkeras utefter/delvis på vägen av de 
som badar vid "klipporna", och förslagsställaren önskar att befintligt dike fylls 
igen så att bilar kan parkera något längre från vägen.  
 
I svaret konstateras att den aktuella vägsträckan, väg 1046, har statligt 
huvudmannaskap vilket innebär att Trafikverket ansvarar för vägen. Inom 
vägområdet har Trafikverket full rådighet. Aneby kommun äger inte heller mark i 
anslutning till vägen eller i närheten av densamma.   
 
Även om intentionerna i medborgarförslaget är goda så ligger inte den aktuella 
vägen och trafiksäkerheten på och runt densamma inom kommunens kompetens 
och ansvar. 
 
Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2021-11-02 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-01-13 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
      
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 6 Medborgarförslag: Belysning av cykel- och 
gångväg nedanför Lövstaområdet 
Dnr KS 2020/691 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på medborgarförslag avseende 
belysning av gång- och cykelvägen söder om Lövstaområdet i Aneby, samt 
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om belysning av gång- och cykelvägen söder om 
Lövstaområdet, mellan Grännavägen och gång- och cykeltunneln till Skärsjö 
industriområde i Aneby, inkom till kommunen den 3 december 2020.   
 
I medborgarförslaget skrivs bland annat att det finns behov av att belysa den biten 
av cykel/gångväg som det saknas belysning på, då allmänheten i Aneby använder 
det promenadstråket flitigt och att det i dagsläget är väldigt mörk och skumt att gå 
där på kvällarna. Åtgärden som gjordes på Grännavägen med gång- och cykelväg 
förbi Hags är väldigt uppskattad, genom att belysa de aktuella 200-300 metrarna så 
kommer man att känna sig tryggare.  
 
I förslaget till svar konstateras att den aktuella sträckan är lite drygt 330 meter lång 
och det långt tillbaka i tiden en väg som förband Grännavägen med Järnvägsgatan 
via en korsning över Södra stambanan. När väg 132 byggdes med bro över 
stambanan stängdes vägen och den har under senare år framförallt fungerat som 
gång- och cykelväg där den via bron har förbundit tätortens östra och västra delar. 
Vägen ligger på Lövstaområdets mark och ägs alltså inte av Aneby kommun.  
 
Hela sträckan kräver omkring 14 belysningspunkter, lite beroende av avståndet 
mellan desamma. Att förse hela sträckan med gatubelysning skulle kosta cirka 400 
000 kronor.  
 
Kommunen instämmer i förslaget och i synpunkterna som framförs i 
medborgarförslaget. Belysning skulle förbättra möjligheterna till utnyttjande av 
sträckan, vilket i sig är hälsofrämjande, och öka trafiksäkerheten och tryggheten. 
Det stämmer också väl överens med ambitionerna i kommunens gång- och 
cykelplan.   
 
Utifrån medborgarförslaget kommer Aneby kommun att föra en dialog med 
fastighetsägaren till marken för den aktuella sträckan och arbeta för att hitta 
lösningar och ekonomiska medel för att framöver kunna anlägga gatubelysning 
söder om Lövstaområdet, från Grännavägen till gång- och cykeltunneln under väg 
132. Med hänvisning till konstaterandena i svaret föreslås medborgarförslaget vara 
besvarat. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2020-12-03 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-01-13 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 7 Medborgarförslag: Inventera påbörjade 
projekt och skapa en underhållsplan 
Dnr KS 2020/702 

Ärendet utgår.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 8 Medborgarförslag: Möjliggör för extern 
aktör att bygga bostäder centralt i Aneby 
Dnr KS 2021/65 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på medborgarförslag om att 
möjliggöra för en extern aktör att bygga bostäder centralt i Aneby, samt  
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att snarast möjliggöra för en extern aktör att bygga 
bostäder centralt i Aneby inkom till kommunen den 29 december 2020.  
 
I medborgarförslaget nämns en växande kö till Stiftelsen Aneby Bostäders 
lägenheter och att kommunen vuxit i stort sett varje år under 2010-talet. Vidare 
nämns kvarteret Gurkan söder om konserthuset som en lämplig fastighet för 
bostadsändamål. Det föreslås också att kommunledningen ska kontakta 
Riksbyggen med förfrågan om intresse finns för byggnation i Aneby. 
 
I svaret på medborgarförslaget konstaterats att precis som beskrivs så är Aneby 
kommun i stort behov av fler bostäder. Det krävs fler bostäder i olika former för 
fortsatt god befolkningstillväxt och en positiv utveckling i kommunen i stort. 
 
Aneby kommun har under flera års tid arbetat för att få en extern aktör att bygga 
hyreslägenheter i Aneby. Arbetet utmynnade i ett försäljningskontrakt där två 
fastigheter i kvarteret Gurkan såldes till Arcadia Bostäder i juni 2021. Under 
hösten 2021 ansökte sedan bolaget om bygglov för uppförande av 31 lägenheter i 
kvarteret Gurkan, ett bygglov som samhällsbyggnadsnämnden beviljade. 
Bygglovet har sedermera vunnit laga kraft och förhoppningen är att byggnationen 
kan påbörjas framöver. Som lite kuriosa kan nämnas att Arcadia anlitar 
Riksbyggen för förvaltandet av sina bostäder. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2020-12-29 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-01-11 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 9 Medborgarförslag: Att gatubelysning sätts 
upp utmed vägen mellan cykelbanan och 
Grännavägen. 
Dnr KS 2021/107 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på medborgarförslag avseende 
belysning av väg från gång- och cykelvägen till Grännavägen, söder om 
Lövstaområdet i Aneby, samt 
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om belysning av väg från gång- och cykelvägen till 
Grännavägen, söder om Lövstaområdet i Aneby, inkom till kommunen den 6 
januari 2021. 
 
I medborgarförslaget skrivs bland annat; ”Kommunen har sedan en tid tillbaka 
gjort en gång-och cykelbana från södra infarten till Anebyhus-lagret upp till 
Norells vilket har ökat säkerheten och gjort rundan mer lättillgänglig! Kanonbra! 
För att rundan ska bli hundraprocentig finns dock ytterligare en önskan. Som det 
är nu är det en väldigt mörk passagen från cykelbanan som går över järnvägen och 
fram till Grännavägen så kallade södra infarten. Mörkret gör att det blir svårt att 
se, risken att ramla och skada sig ökar dessutom känner jag mig rädd när jag 
går/springer den biten för jag ser inte vem jag möter. Min önskan är att det ska bli 
belysning denna sträcka.”  
 
I förslaget till svar konstateras att den aktuella sträckan är lite drygt 330 meter lång 
och det långt tillbaka i tiden en väg som förband Grännavägen med Järnvägsgatan 
via en korsning över Södra stambanan. När väg 132 byggdes med bro över 
stambanan stängdes vägen och den har under senare år framförallt fungerat som 
gång- och cykelväg där den via bron har förbundit tätortens östra och västra delar. 
Vägen ligger på Lövstaområdets mark och ägs alltså inte av Aneby kommun.  
 
Hela sträckan kräver omkring 14 belysningspunkter, lite beroende av avståndet 
mellan desamma. Att förse hela sträckan med gatubelysning skulle kosta cirka 400 
000 kronor.  
 
Kommunen instämmer i förslaget och i synpunkterna som framförs i 
medborgarförslaget. Belysning skulle förbättra möjligheterna till utnyttjande av 
sträckan, vilket i sig är hälsofrämjande, och öka trafiksäkerheten och tryggheten. 
Det stämmer också väl överens med ambitionerna i kommunens gång- och 
cykelplan.  
 
Utifrån medborgarförslaget kommer Aneby kommun att föra en dialog med 
fastighetsägaren till marken för den aktuella sträckan och arbeta för att hitta 
lösningar och ekonomiska medel för att framöver kunna anlägga gatubelysning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

söder om Lövstaområdet, från Grännavägen till gång- och cykeltunneln till 
Skärsjö industriområde.  
 
Med hänvisning till konstaterandena i svaret föreslås medborgarförslaget vara 
besvarat. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag. 2021-01-06 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-01-13 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 10 Laddplatser i Aneby tätort 
Dnr KS 2021/515 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om att en extern aktör har 
visat intresse för att bygga laddplatser för elfordon i Aneby tätort. Kommunen är 
positiv till etableringen av fler laddplatser i Aneby. Aneby kommun undersöker 
möjligheten att arrendera ut mark till den externa aktören för laddstolpar. 

     

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 11 Försäljning av del av fastigheten Södra 
Sunhult 3:78 
Dnr KS 2021/516 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  
 
att försälja del av fastigheten Södra Sunhult 3:78 enligt kartbilaga A, cirka 7 800 
kvadratmeter, till Yasmin Flytt och städ AB (org.nr 559334-5795) till ett pris om 
78 000 kronor, 
 
att Aneby kommun inför försäljningen ansöker hos Lantmäteriet om avstyckning 
enligt kartbilaga B av det aktuella området samt ytterligare en industritomt i 
området och därtill området där återvinningsstationen, FTI-stationen är belägen, 
 
att Aneby kommun avverkar skogen på industritomterna inför försäljningen, samt 
 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra arbetet och försäljningen. 
 
Ärendebeskrivning  
Yasmin Flytt och Städ AB framfört önskemål om att förvärva mark i 
industriområdet i Sunhult. Området ligger väster om bensinmacken i samhället på 
del av fastigheten Södra Sunhult 3:78. Avsikten är använda området för 
uppställning av lastbilar och bilar som används i företaget för flytt och städ. 
Tanken är också att uppföra en större lokal där fordon kan parkeras och där 
renovering av husvagnar kan ske. 
 
Efter diskussion med företaget föreslås att kommunen säljer tänkt industritomt 
om cirka 7 800 kvadratmeter. När tomtmark har sålts till andra företag under 
senare år har kommunen tagit 10 kronor per kvadratmeter. Samma förutsättningar 
föreslås gällande Yasmin Flytt och Städ AB och ger alltså en köpeskilling om 78 
000 kronor.  
 
På den aktuella tomten finns uppvuxen skog. Träden har av kommunens 
entreprenör värderats till 82 000 kronor. Köparen har erbjudits att köpa 
markområdet inklusive skogen, därigenom till en köpeskilling om totalt 160 000 
kronor. Företaget har tackat nej till detta och bett kommunen att ta ner träden 
inför köp och tillträde. 
 
Avstyckning och avverkning 
I industriområdet finns två tillgängliga industritomter som ägs av Aneby kommun. 
Den första av dem ligger väster om Sjudaregatan och är omkring 4 900 
kvadratmeter. Här finns även återvinningsstationen, FTI-stationen, i Sunhult som 
kan sägas utgöra ungefär 500 kvadratmeter av ytan. Den andra industritomten, 
som Yasmin Flytt och städ AB önskar förvärva, ligger sydöst om Sjudaregatan 
och är omkring 7 800 kvadratmeter stor. Båda industritomterna finns på den 
större fastigheten Södra Sunhult 3:78 vilken bland annat även utgör gatumark i 
Sunhult.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Inför försäljningen är det lämpligt, och inte minst kostnadseffektivt, att 
kommunen ansöker om förrättning hos Lantmäteriet och styckar av de båda 
industritomterna att utgöra egna fastigheter. Samtidigt avstyckas området där FTI-
stationen är belägen till en egen fastighet. 
 
Skogen avverkas på båda tomterna genom kommunens entreprenör vilket ger 
effektivitet i arbetet samtidigt som det gör att kommunen har en säljfärdig 
industritomt i Sunhult när avstyckningen är genomförd. 
 
Planförutsättningar 
Gällande detaljplan i området, antagen av kommunfullmäktige i september 1981, 
anger småindustri med en byggnadshöjd om maximalt 6,0 meter. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-01-16 
Kartbilaga A över område för försäljning (bilaga till protokollet) 
Kartbilaga B över områden för avstyckning (bilaga till protokollet) 
      
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Yasmin Flytt & Städ AB
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  KS 2021-516 
 
 

 
 

Kartbilaga A 

Försäljning av del av fastigheten Södra Sunhult 3:78 
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  KS 2021-516 
 
 

 
 

Kartbilaga B 

Avstyckning av industritomter på fastigheten Södra Sunhult 3:78 

 

Avstyckning av tre industritomter; 

- 4 400 kvadratmeter 

- 500 kvadratmeter 

- 7 800 kvadratmeter 

 

Ungefärliga ytor. Avstyckning utifrån gällande detaljplan där förrättningen får ge exakta 

tomtytor. 

19



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 20 Information: Remiss av förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 
Dnr KS 2021/509 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om arbetet med remissvar till 
Region Jönköpings län avseende nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033. Remissvaret kommer att fastställas av kommunstyrelsen den 31 januari. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 12 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Aneby kommun 2021 
Dnr KS 2021/513 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen är som anställande myndighet ytterst ansvarig för arbetsmiljön 
för samtliga anställda i Aneby kommun. Samtliga arbetsgivare ska, enligt 
arbetsmiljölagen, årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. I 
Aneby kommun genomförs uppföljningen genom en enkät som innehåller frågor 
som chef ska besvara tillsammans med det lokala skyddsombudet och 1-2 
medarbetare.  
 
Den årliga uppföljningen ska genomföras på alla nivåer inom organisationen i 
syfte att förbättra arbetsmiljöarbetet. Genom att ta del av resultatet av den årliga 
uppföljningen av SAM kan kommunstyrelsen få en överblick av arbetsmiljöarbetet 
och om särskilda insatser behöver planeras och prioriteras in. Likt 2020-års 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har Aneby kommun även detta 
år lagt till ett par frågor kopplat till coronapandemin, för att undersöka hur 
verksamheterna har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Resultat 
Enkäten skickades ut digitalt och besvarades via enkätverktyget av samtliga chefer 
i organisationen. Sammanfattningsvis visar resultatet att Aneby kommuns 
arbetsmiljöpolicy är ganska känd bland medarbetarna. Näst intill samtliga upplever 
att de arbetat med resultatet från medarbetarenkäten, vilket också fungerar som 
Aneby kommuns psykosociala skyddsrond. Samtliga som besvarat enkäten 
upplever att medarbetarsamtal och APT fungerar och att arbetsmiljöuppgifter har 
delegerats på ett korrekt sätt. Näst intill samtliga upplever också att arbetsskador 
och tillbud rapporteras in i Aneby kommuns uppföljningsverktyg samt att 
riskbedömningar alltid eller oftast genomförs vid förändringar.  
 
Ett fåtal chefer uppger att de inte genomfört en fysisk skyddsrond under 2021, 
vilket resulterat i att det ska genomföras omgående.  
 
I enkäten finns frågor om hur cheferna arbetar med sjukfrånvaron på 
arbetsplatsen. Näst intill samtliga har svarat att de månadsvis följer upp 
sjukfrånvaron, och att det genomförs omtankessamtal vid hög korttidsfrånvaro. 
Samtliga, med ett undantag, uppmärksammar behov av hälsofrämjande insatser 
samt förebyggande rehabilitering för att undvika framtida sjukskrivning. Några få 
chefer upplever sig osäkra i rehabiliteringsarbetet. Samtliga som besvarat enkäten 
upplever att företagshälsovården anlitas när behov föreligger. 
 
I enkäten får chefer, medarbetare samt skyddsombud besvara frågor som rör 
deras kunskap och arbetsmiljölagstiftning, risker i arbetet samt hur man ska arbeta 
på ett säkert sätt. Grupperna har med några undantag valt ”stämmer helt och 
hållet” alternativt ”stämmer ganska bra” på samtliga frågor.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-01-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Det som kan ses som ett utvecklingsområde är att öka kunskapen om 
arbetsmiljölagstiftning för såväl medarbetare som skyddsombud.   
 
Frågan som rör det systematiska brandskyddsarbetet visar på att de flesta 
verksamheter uppfyller de krav som finns på ett systematiskt brandskyddsarbete. 
Några arbetar med att förbättra arbetet medan fyra chefer behöver vidare stöd. 
Insatser för att öka kunskapen om systematiskt brandskyddsarbete har 
genomförts under 2021, och resultatet har förbättrats från föregående 
årsuppföljning.  
 
Rörande uppföljningen kring hur verksamheterna har hanterat coronapandemin 
upplever samtliga chefer att medarbetare i Aneby kommun har följt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid symtom samt 
att de alltid eller oftast bidragit till att minska smittspridningen av covid-19. 
 
Sammanfattning 
Resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar 
att många delar fungerar väl. Det finns enstaka chefer som behöver mer anpassat 
stöd i arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att arbetsmiljön följs upp på ett 
tillfredsställande vis på arbetsplatsen. Resultatet visar också att verksamheterna 
följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under året. Resultatet visar att 
det finns ett något ökat behov av att öka kunskapen i arbetsmiljölagstiftning för 
framförallt skyddsombud och medarbetare, då fler än tidigare år upplever att de 
inte har tillräcklig kunskap. Detta kan bero på att Aneby kommun har flera nya 
skyddsombud och har därmed ökat andelen skyddsombud från föregående år. 

HR-ansvarig Caroline Engström föredrar ärendet. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-01-03 
Sammanställning av enkätsvar 
      
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Allmänna utskottet 2022-01-17
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AU § 13 Löneöversyn 2022 
Dnr KS 2021/514 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  
 
att fastställa fördelning av löneöversynsbudgeten i 2022 års löneöversyn enligt 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning  
Aneby kommun förbereder för löneöversyn 2022. Kommunstyrelsens allmänna 
utskott har på delegation att fatta beslut om fördelning av den 
löneöversynsbudget som kommunfullmäktige har fattat beslut om.  
 
Aneby kommun har haft inledande överläggningar med berörda fackförbund. Ny 
lön för 2022 med individuell och differentierad lönesättning kan enligt tidplan 
betalas ut till medarbetarna i april. Alla avtalsområden med undantag för 
Vårdförbundet har ett centralt kollektivavtal för lönevillkor och löneöversynen 
kan genomföras med en samlad tidsplan. Löneöversyn för Vårdförbundets 
avtalsområde sker utifrån kommande centrala kollektivavtal. 
 
Aneby kommuns tjänsteorganisation ser för 2022 inte ett behov av att 
rekommendera större förändringar i lönestrukturen mellan grupper.  
 
Kommunals kollektivavtal har fortsatt ett angivet utrymme, vilket för året är 380 
kr + 0,3% per medlem. Övriga avtal har inget angivet utrymme. 
 
Med bakgrund av ovan samt inkomna fackliga yrkanden föreslås: 
 

- att ett utrymme avsätts för att förebygga diskriminering inom en grupp 
medarbetare, vilket identifierats i lönekartläggning. 

- att utrymmet inom Kommunals avtalsområde blir 450 kr + 0,3% 
 
HR-ansvarig Caroline Engström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
Underlag för fördelning av utrymme 
Lönestatistik 2021 
Yrkanden från fackförbund 
      
Beslutet skickas till 
HR-ansvarig 
Kommundirektör
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AU § 14 Information: HR 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om de åtgärder som vidtas för att 
minska smittspridningen i kommunens verksamheter. En samlingsannons för 
vikariat i kommunen kommer att publiceras inom kort. 
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AU § 15 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 
för kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2020/647 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2021 avseende 
kommunövergripande anslaget 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 2021 fastställdes av kommunstyrelsen 7 december 2020, 
§ 226. 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Uppföljning av internkontrollplan för Kommunövergripande anslaget 2021 
Uppföljning av internkontrollplan för Kommunserviceavdelningen 2021 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 
 
      
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Avdelningschef kommunserviceavdelningen
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Allmänna utskottet 2022-01-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 16 Fastställande av intern kontrollplan 2022 
för kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2022/62 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna kontrollaktiviteter för kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen som en del i kommunens interna kontrollplan för 
2022. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Aneby kommuns reglemente för intern kontroll, som antogs av kommunstyrelsen 
2017-01-17 § 13, syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. De 
skall med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ekonomisk rapportering och information 
om verksamheten ska vara tillförlitlig. Intern kontrollen ska säkerställa efterlevnad 
av lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Förslag på kontrollaktiviteter för 2022 års granskning har arbetats fram av 
organisation inom respektive nämnd och avdelning. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 
Internkontrollplan kommunövergripande anslaget 
Internkontrollplan kommunserviceavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 21 Information: Tekniska enheten 
 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef för kommunserviceavdelningen Johanna Evegren redogör för 
pågående utvecklingsarbete inom avdelningen.  
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AU § 17 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Tf. kommundirektör Ulf Fransson och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen informerar om följande: 

- Tf. kommundirektör påbörjade sin tjänst föregående vecka. 
Introduktionen har gått bra, och han ska under eftermiddagen träffa 
avdelningscheferna för en uppdaterad bild av aktuella frågor inom 
verksamheterna. 

- Tf. kommundirektör har under föregående vecka träffat Region 
Jönköpings län med anledning av kommande lokalförändringar. 

- Avdelningschef för kommunserviceavdelningen informerar om hur 
pandemin påverkar kommunens verksamheter och bemanning. 

- Avdelningschef för kommunserviceavdelningen redogör för status kring 
renoveringarna av Park- och Sunhult skola med anledning av vattenläcka. 
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AU § 18 Anmälningsärenden 
 

Fanns inga anmälningsärenden.
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AU § 19 Delegationsbeslut 
 

Fanns inga delegationsbeslut att anmäla.
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