
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-13

Sammanträde med Allmänna utskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:15 - 11:25 

Beslutande 
Ledamöter Beata Allen (C), ordförande 

Caroline von Wachenfelt (M) 
Arijana Jazic (S) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Niklas Lindberg (S) §§ 121 - 131 

Tjänstemän Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Anna Semberg, nämndsekreterare 
Hugo Thorén, sekreterare §§ 121 - 127, 132 
Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef §§ 121 – 123, 132 
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 125 - 126, 132 
Caroline Engström, HR-ansvarig §§ 127 - 128 
Björn Stendal, VD Aneby Miljö & Vatten AB § 121 

Utses att justera Caroline von Wachenfelt 

Justeringens plats  2021-12-14 Paragrafer 121-132 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Hugo Thorén 

Ordförande   …………………………………………… 
Beata Allen 

Justerande   ……………………………………………. 
Caroline von Wachenfelt 
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Allmänna utskottet  2021-12-13 

 
§ 121 Information: Budget 2022 2021/20  

§ 122 Ekonomisk månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen 
november 

2021/6  

§ 123 Ekonomisk månadsuppföljning 
november 

2021/6  

§ 124 Fastställande av 
informationshanteringsplan 

2021/481  

§ 132 Information: Folkets park   

§ 125 Medborgarförslag: Gatubelysning från 
folkets park till ridhuset 

2021/434  

§ 126 Medborgarförslag: Upprustning av 
lekplatsen vid gärdet 

2021/433  

§ 127 Information: HR 2021/20  

§ 128 Lönekartläggning 2021 2021/496  

§ 129 Information från kommundirektör och 
avdelningschef 
kommunserviceavdelningen 

2021/20  

§ 130 Anmälningsärenden   

§ 131 Delegationsbeslut   

 

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 121 Information: Budget 2022 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten och Aneby Miljö & Vatten AB:s VD 
Björn Stendal informerar om förändringar i budget 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 122 Ekonomisk månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen november 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per november 2021 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. Prognosen för allmänna utskottets resultat vid 
årsbokslutet är ett överskott på 3 660 tkr. I redovisningen för allmänna utskottet 
ingår även kommunfullmäktige, revisionen och överförmyndarverksamheten. 
Tillsammans visar de ett överskott med 6 215 tkr efter elva månader. 
Helårsprognosen visar på 3 660 tkr. 

Den ekonomiska uppföljningen efter elva månader visar för 
Kommunövergripande anslaget på ett överskott på 1 657 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. 

Prognosen är att kommunövergripande anslaget vid årsbokslutet visar ett 
överskott på 830 tkr. 

Den ekonomiska uppföljningen efter elva månader visar för kommun-
serviceavdelningen på ett överskott om 4 558 tkr.  

Avvikelsen beror bland annat på att alla kostnader inom tekniska enheten inte 
betalats ut innan månadsskiftet, lägre personalkostnader, återhållsamhet, att 
systemutveckling inte kunnat göras som planerat med anledning av 
personalresurser och effekter av pandemin, lägre kostnader för system än 
prognostiserat samt åtgärder för att få en ekonomi i balans med budget.  

Avdelningens helårsprognos för driften visar ett plusresultat om 2 830 tkr. 

Kommundirektör Charlotte Johansson och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Månadsuppföljning för kommunövergripande anslaget november 
Månadsuppföljning för kommunserviceavdelningen november 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-09 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 123 Ekonomisk månadsuppföljning 
november 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per november 2021 avseende Aneby 
kommuns verksamheter. 

att fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans. 

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med oktober visar på 17,1 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 10,9 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget om 6,1 miljoner kronor. 

Prognosen kvarstår från oktober och visar på ett helårsresultat om 12,0 miljoner 
kronor. Jämfört med budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det att resultatet 
är i balans vid helåret. 

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 13,9 miljoner kronor, 
vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognos. Finansförvaltningen väntas 
ge ett överskott på 13,9 miljoner kronor, vilket balanserar underskottet.  

I de verksamheter som uppvisar negativ avvikelse pågår åtgärder för att minska 
underskottet och arbeta för att uppnå en budget i balans. 

Ekonomichef Maria-Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Månadsuppföljning november 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 124 Fastställande av 
informationshanteringsplan 
Dnr KS 2021/481 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att upphäva tidigare dokumenthanteringsplaner, samt 

att fastställa Informationshanteringsplan - Kommunövergripande för 
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. 

Ärendebeskrivning  
Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för förvaltandet av 
sina arkiv. Till detta ansvar inräknas eventuell gallring. 

Informationshanteringsplanen är ett styrdokument med flera funktioner. Dels är 
den en plan över myndighetens handlingar som tillsammans med diariet ger en 
fullständig bild av vilka handlingstyper som förekommer hos myndigheten. I 
planen finns en översikt över myndighetens handlingar, hur de förvaras och om 
och när de får gallras samt när de ska överlämnas till arkivmyndigheten. 

Det finns många sätt att arbeta fram och skapa en plan på men den ska alltid utgå 
från verksamheten där den upprättas och det viktigaste är att det tydligt framgår 
hur handlingarna ska hanteras. Det är lämpligt att informationshanteringsplanen 
utgår från de processer som finns. Detta för att planen inte ska behöva göras om 
varje gång organisationen förändras.  

Sveriges kommuner och regioner har tillsammans med riksarkivet tagit fram en 
klassificeringsstruktur för informationshanteringsplanen som utgår från processer 
och lagstiftning som gäller för kommuner. Kommunstyrelsens nuvarande 
Informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) från 2018 saknar en 
övergripande klassificeringsstruktur som kan hantera alla processer och arbetssätt 
som pågår inom kommunen. 

Informationshanteringsplanen måste hållas aktuell för att vara meningsfull. En väl 
fungerande informationshanteringsplan ska uppdateras regelbundet. Så snart en 
ny arbetsrutin eller ett nytt system införs ska planen uppdateras. Därför har 
kommunserviceavdelningen under 2021 börjat arbeta med att ta fram en ny 
informationshanteringsplan för kommunstyrelsens verksamhet utifrån Sveriges 
kommuner och regioners och Riksarkivets rekommendation. 

Kommunserviceavdelningen föreslår kommunstyrelsen i egenskap av 
arkivmyndighet att fatta beslut avseende en gemensam klassificeringsstruktur som 
ska gälla för alla utskott och avdelningar i kommunen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-12-03 
Informationshanteringsplan, 2021-12-03 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 132 Information: Folkets park 
 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Lindberg (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam informerar om att Folkets Park i Aneby 
ska säljas.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 125 Medborgarförslag: Gatubelysning från 
folkets park till ridhuset 
Dnr KS 2021/434 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om gatubelysning från 
folkets park till ridhuset, samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att ge budgetberedningen i uppdrag att undersöka möjligheter med extern 
medfinansiering för att kunna genomföra medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om upprustning och förbättring av och runt lekplatsen vid 
gärdet i Aneby inkom den 18 oktober 2021. Kommunfullmäktige beslutade den 
25 oktober 2021 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  

I medborgarförslaget skrivs;  

” Jag har ett förslag angående att sätta upp lyktstolpar hela vägen från folkets park 
under 132:an och genom allén ner till ridhuset. Det är många som går/springer 
rundan. Motion är en bra sak. På hösten och vintern är det så mörkt så man kan 
inte gå där. Det finns till viss del redan framdraget el till lyktstolpar.” 

I svaret framgår konstateras att en belysning av sträckan skulle höja tryggheten i 
området och sannolikt öka användandet. Hela sträckan kräver omkring 50 
belysningspunkter, lite beroende av avståndet mellan desamma. Varje 
belysningspunkt, inklusive stolpe och elanslutning, beräknas kosta omkring 30 000 
kronor. Att förse hela sträckan med gatubelysning skulle överslagsmässigt kosta 
cirka 1,5 mnkr.  

Aneby kommun kommer att titta vidare på förslaget framöver för att se om det 
kan vara praktiskt möjligt att genomföra och vad det skulle kosta. Slutligen är det 
en ekonomisk fråga att prioritera bland olika behov vilket i första hand hanteras i 
kommunens budgetberedning och av kommunfullmäktige när de ekonomiska 
ramarna beslutas och fastställs.  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2020-10-18 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-08 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-12-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 126 Medborgarförslag: Upprustning av 
lekplatsen vid gärdet 
Dnr KS 2021/433 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om upprustning och 
förbättring av och runt lekplatsen vid gärdet i Aneby samt  

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om upprustning och förbättring av och runt lekplatsen vid 
gärdet i Aneby inkom den 18 oktober 2021.   

I medborgarförslaget skrivs;  

”Jag har ett förslag angående lekplatsen uppe vid gärdet. Utöka lekställningar för 
olika åldrar. Göra en inhägnad rastgård för hundar med olika hinder. Göra en bra 
parkeringsplats. Röja upp fornlämningen. Ordna till den asfalterade platsen så att 
man kan använda den året runt. Gångbanorna borde också ordnas till. Sätta upp 
lyktstolpar.”  

I svaret framgår bland annat att en arbetsgrupp inom kommunen arbetar med 
förbättringar av grönområden och allmänna områden. En ambition om förbättrad 
belysning vid lekplatserna har uttalats med målsättningen om att årligen 
genomföra åtgärder vid minst en plats. Detta är tänkt från år 2022 och under 
förutsättning att det finns ekonomiska möjligheter att genomföra åtgärderna. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att medborgarförslaget innehåller många 
intressanta förslag, där några av förslagen är enklare att genomföra än andra. 
Förslagen kommer att finnas med i kommunens fortsatta arbete med att förbättra 
och utveckla allmänna områden i allmänhet och lekplatsen vid gärdet i synnerhet.  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2020-10-18 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-07 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2021-12-07 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 127 Information: HR 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om sjukfrånvaron fram tills oktober 
2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 128 Lönekartläggning 2021 
Dnr KS 2021/496 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bilagd rapport med bilagor samt anta föreslagen handlingsplan. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har genomfört en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens 
krav. Lönekartläggningen har mynnat ut i en rapport med handlingsplan för 
åtgärder. 

Rapport inklusive handlingsplan ska behandlas av kommunstyrelsen. Under 
oktober och november har en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav 
genomförts. Kartläggningen har som primärt syfte att utröna och åtgärda om det 
finns några s.k. osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kartläggningen 
utgör också en grund för utvärdering av kommunens lönepolitik och dess 
lönepolitiska regler. Enligt Diskrimineringslagen skall denna lönekartläggning 
utföras en gång per år.  

Lönekartläggningen har genomförts av HR-ansvarig i Aneby kommun. 
Kartläggningen genomförs stegvis genom granskning av kommunens lönepolitik, 
kartläggning och värdering av medarbetares arbetsuppgifter, analys av 
löneskillnader och upprättande av handlingsplan. 

Kartläggningen utgår från en kartläggning och värdering av arbetsuppgifter som 
gjorts tillsammans med lokala fackliga parter under oktober 2021.  

Den fackliga medverkan har skett genom delaktighet i arbetet med 
arbetsvärderingar samt samverkan av rapporten i kommunens övergripande 
samverkansgrupp. (KÖS)  

Handlingsplanen från föregående lönekartläggning har fullföljts, med reservation 
för antagande av ny lönepolicy som går upp till beslut i kommunfullmäktige i 
november 2021. Risk för diskriminering i lönesättning identifierades inom 1 grupp 
och årets handlingsplan inkluderar en beräkning för kostnad av förebyggande 
åtgärd inom ramen för ordinarie löneöversyn. Ingen diskriminering identifierades 
mellan grupper. 

Skillnaderna mellan män och kvinnors medellöner har fortsatt att minska från 
föregående år. För 2021 års löner är kvinnornas medellön 97% av männens 
jämfört med 93% föregående år. Detta tyder på att kommunens arbete med 
lönebildning ger effekt. 

HR-ansvarig Caroline Engström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Lönekartläggning 2021 (rapport) 
Bilaga 1 – Boxar utifrån arbetsvärderingar 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 129 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2021/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om smittspridningen av 
covid-19 och andra säsongsjukdomar och hur detta påverkar kommunens 
bemanning och verksamheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 130 Anmälningsärenden 
 

Fanns inga anmälningsärenden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-12-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 131 Delegationsbeslut 
 

Fanns inga delegationsbeslut att anmäla.
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