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Utses att justera Maria Lundblom Bäckström 
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 Sekreterare   ……………………………………………   
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 Beata Allen 
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 Maria Lundblom Bäckström 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 89 HR-rapport 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Caroline Engström informerar om augusti månads sjukfrånvarostatistik. 
Intervjuomgång 2 för rekryteringen av ny kommundirektör pågår. De 
löneökningar som skett under löneöversynen 2021 kommer att betalas ut från och 
med oktober och kommer inkludera retroaktiv utbetalning. Arbetsvärderingar 
kommer ses över tillsammans med fackförbunden i samband med 
lönekartläggningen. Nu pågår fastighetsronder och skyddsronder.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 90 Ny lönepolicy 
Dnr KS 2021/404 

Beslut  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att fastställa reviderad lönepolicy. 

Yrkanden 
Caroline von Wachenfelt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning  

Den nya lönepolicyn avser att ersätta befintlig lönepolicy (fastställd av 
Kommunfullmäktige 2013-02-25 §12). Förslaget har samverkats i den 
kommunövergripande samverkansgruppen 2020-03-19. Policyn har förenklats i 
innehåll och skrivning. 

Förändringar i riktlinjen inkluderar:  

- Uppdateringar av begrepp relaterade till lön och centrala kollektivavtal 
- Förenkling och förtydligande av utgångspunkter för lönesättning med 

målsättning att tydligare koppla lön till prestation och måluppfyllelse. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Förslag till ny lönepolicy 
Nuvarande lönepolicy 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 91 Riktlinjer för lönesättning 
Dnr KS 2021/404 

Beslut  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa reviderad riktlinje. 

Ärendebeskrivning  

Den nya riktlinjen avser att ersätta Lönepolitiska regler i Aneby kommun 
(fastställd av Kommunstyrelsen 2013-03-12 §41). Förslaget har samverkats i den 
kommunövergripande samverkansgruppen 2020-03-19. Riktlinjen har förenklats i 
innehåll och skrivning samt uppdaterats mot nya centrala kollektivavtal.  

Förändringar i riktlinjen inkluderar:  

- uppdateringar av begrepp kopplat till lön och centrala avtal 
- förtydligande av att chef ska motivera lönesättning kopplat till prestation 

och måluppfyllelse (4.3) 
- lönesättning av visstidsanställda (4.4) 
- löneöversyn för medarbetare med lång frånvaro (4.5) 
- hantering av lönetillägg (7) 
- förtydligande av lönesättning efter vidareutbildning (10) 
- förtydligande av hantering vid intressekonflikt eller risk för jäv (12) 
- borttag av kvarköp som lönepolitisk strategi (delegation av beslut om 

kvarköp till kommundirektör kvarstår genom delegationsordningen) 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Förslag till ny riktlinje för lönesättning i Aneby kommun 
Nuvarande lönepolitiska regler 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 92 Rapport om företagsklimat 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Charlotte Johansson ger en rapport om företagsklimatet i Aneby kommun.  
Aneby kommuner rankas på plats 37 av 290 i Svenskt Näringslivs ranking av 
Sveriges kommuners företagsklimat. 79 personer har deltagit i undersökning vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 93 Ekonomisk månadsuppföljning 
september 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna månadsuppföljningen per september 2021 avseende Aneby 
kommuns verksamheter. 

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

Resultatet för perioden till och med september visar på 17,3 miljoner kronor, 
budgeten för perioden är 8,6 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget om 8,7 miljoner kronor. I resultatet för perioden saknas dock kostnader 
för nya löneavtal, vilka betalas ut retroaktivt från april under oktober månad. 
Löneavtalet motsvarar en uppskattad kostnad om 4,8 miljoner kronor för 
perioden. 

Prognosen kvarstår från delårsbokslutet och visar på ett helårsresultat om 8,1 
miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en 
negativ avvikelse om 3,9 miljoner kronor. 

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 15,9 miljoner kronor. 
Finansförvaltningen väntas ge ett överskott på 11,9 miljoner kronor, vilket 
balanserar delar av underskottet. Det som är positivt är att senaste 
skatteunderlagsprognosen (SKR, cirkulär 21:35) visar på ännu högre skatteutfall, 
förbättring om 1,9 miljoner kronor. Ny prognos som inkluderar senaste 
skatteunderlagsprognosen hanteras efter oktober. 

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  
Tjänsteskrivelse 2021-10-14 
Månadsuppföljning 2021 Aneby kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 94 Månadsuppföljning kommunövergripande 
och kommunserviceavdelningen september 2021 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per september 2021 avseende 
kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget och överlämna 
den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning  

Kommunövergripande anslaget redovisar ett positivt resultat för perioden på  
1 430 tkr. 

Kommunfullmäktige, överförmyndarverksamheten och revisionen redovisar ett 
positivt resultat för perioden på 197 tkr. 

Kommunserviceavdelningen redovisar ett positivt resultat för perioden på  
3 028 tkr. 

Månadsuppföljningen beskriver avvikelserna inom respektive enhet. Vid negativa 
avvikelser presenteras åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Månadsuppföljning KSA september 2021 
Månadsuppföljning september 2021 KÖ 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 95 Sammanträdesplan 2022 
Dnr KS 2021/365 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta   

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 enligt upprättat 
förslag. 

Allmänna utskottet beslutar vidare föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa budgetberedningens sammanträdesdagar och årsplan för 
ekonomiprocesserna 2022 i enlighet med upprättat förslag. 
 
att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022 i enlighet med upprättat 
förslag, samt 

För egen del beslutar allmänna utskottet  

att fastställa allmänna utskottets sammanträdesdagar samt plan för 
ekonomiprocesserna 2022 i enlighet med upprättat förslag. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2022 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2022. I 
planeringen av datum för nämndernas och utskottens sammanträden har hänsyn 
tagits till att flödet för de olika ekonomiprocesserna tidsmässigt ska fungera 
genom hela den politiska organisationen fram till beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
Förslag till sammanträdesdagar 
      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 96 Information: Lokala 
naturvårdssatsningen – projektansökan 
Furulidsreservatet 
Dnr KS 2020/660 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ola Gustafsson och Michael Wirestam ger en lägesrapport för projektet 
Furulidsreservatet. November 2020 beslutade allmänna utskottet att skicka in en 
projektansökan för lokala naturvårdssatsning avseende Furulidsreservatet till 
länsstyrelsen. 
 
Förhoppningen var att arrangera en ingivning av området under hösten 2021.  
Tidsplanen för ingivning är flyttad till våren 2022. Vissa kompletteringar av kartor 
behöver skickas in till länsstyrelsen. Diskgolfbanan planeras bli klar inom en 
månad. Vindskyddet på området är inte klart än men arbetet pågår med att 
färdigställa det. MTB-spåret har kompletterats med en kortare sträcka. 
Elljusspåret ska kompletteras med ljussättning i tunneln vid 5 km-banan och 
finansieras av Länsförsäkringar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 97 Information: Lokala 
naturvårdssatsningen – projektansökan 
pollineringspark 
Dnr KS 2020/661 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Michael Wirestam ger en lägesrapport för projektet Pollineringsparken. 
November 2020 beslutade allmänna utskottet att skicka in en projektansökan för 
lokala naturvårdssatsning avseende en pollineringspark till länsstyrelsen.  

Planeringen av området är färdigt. De planerade åtgärderna kommer att 
genomföras under våren 2022. En förändring från den ursprungliga planeringen 
av området är att grusgångarna har ersatts av gräsgångar för att underlätta 
underhållet av området.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 98 Medborgarförslag Bowl till skateparken 
Dnr KS 2020/715 

Beslut  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om anläggande av en bowl i 
skateparken samt 
 
att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om anläggande av en bowl i skateparken i Aneby inkom den 26 
december 2020. 
 
I medborgarförslaget skrivs bland annat;  
”Mitt förslag är att utöka skateparken med en bowl. Det är en cementerad grop i 
marken, där man droppar för att snabbt få fart till att åka på sidorna/väggarna av 
bowlen. 

Idag är skateparken liten med få hinder och ramper. Dock är det många användare 
som åker i den dagligen under våren, sommaren och hösten. Det är ofta fullt, vilket 
resulterar att många går hem och blir sittandes framför datorn. För att främja hälsan 
bland kommunens barn och  
ungdomar bör därför skateparken bli utökad.” 

I svaret konstateras sammanfattningsvis att precis som skrivs i medborgarförslaget är 
skateparken idag förhållandevis liten men ändå relativt välbesökt och uppskattad. 
Kommunen delar den positiva synen och det hälsofrämjande som skateparken bidrar 
till i samhället.  
Att anlägga en bowl som föreslås är kostsamt och kräver sannolikt, precis som nämns 
i förslaget, någon form av extern finansiering. Aneby kommun tar med sig förslaget 
och kommer att arbeta med att försöka utveckla skateparken på olika sätt framöver. 
Medborgarförslaget kommer också att beaktas i kommande budgetprocesser. 

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Medborgarförslag Bowl till skateparken 
Förslag svar MBF bowl skatepark 2021-10-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2020-715 

Simon Nilsson 
Skolgatan 14 
 578 31  ANEBY 

Svar på medborgarförslag om en bowl till skateparken 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Kommunfullmäktige har mottagit ditt medborgarförslag om en bowl till 

skateparken i Aneby. 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Mitt förslag är att utöka skateparken med en bowl. Det är en 

cementerad grop i marken, där man droppar för att snabbt få fart till att 

åka på sidorna/väggarna av bowlen.  

Idag är skateparken liten med få hinder och ramper. Dock är det många 

användare som åker i den dagligen under våren, sommaren och hösten. 

Det är ofta fullt, vilket resulterar att många går hem och blir sittandes 

framför datorn. För att främja hälsan bland kommunens barn och 

ungdommar bör därför stakeparken bli utökad. Yta är inget problem då 

det ligger ett tomt fält bredvid skateparken. Mitt förslag är att till våren 

då marken tinar börja gräva en Bowl. Då kan man välja på att antingen 

från början gräva en grop med den formen man vill ha eller så sätter 

man in ram/mall och sedan täcker den med cement. För att få pengar till 

projektet kan ni annonsera ut namnet på skateparken till högstbjudande 

lokala företag. Skateboard är en sport som bara har vuxit sen dess start. 

Ett bra bevis på detta är att det nyligen har blivit en gren i OS. Själv kan 

jag inte se några hinder eller nackdelar med att bygga ut skateparken med 

en bowl.” 

Precis som skrivs i medborgarförslaget är skateparken idag 

förhållandevis liten men ändå relativt välbesökt och uppskattad. Aneby 

kommun delar den positiva synen och det hälsofrämjande som 

skateparken bidrar till i samhället, samt i intentionerna i 

medborgarförslaget om att arbeta för att utveckla såväl skateparken som 

lekplatser och andra allmänna platser runtom i kommunen utifrån de 

resurser som finns att använda för dessa ändamål.  

16



Aneby kommun har nyligen ställt sig positiv till ett annat 

medborgarförslag om förbättrad belysning vid just skateparken. Att 

anlägga en bowl som föreslås är kostsamt och kräver sannolikt, precis 

som nämns i förslaget, någon form av extern finansiering. Aneby 

kommun tar med sig förslaget och kommer att arbeta med att försöka 

utveckla skateparken på olika sätt framöver. Medborgarförslaget kommer 

också att beaktas i kommande budgetprocesser. 

 

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

 
Kommunfullmäktige  
 
 
Lars-Erik Fälth 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 99 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Charlotte Johansson informerar om att läget avseende Covid-19 är stabilt. En 
informationsinsats gällande vaccination har genomförts. 

Johanna Evegren informerar om att fastighetsronderna pågår för tekniska 
enheten. Renoveringen av Parkskolan fortgår enligt planeringen. I oktober är det 
informationssäkerhetsmånad i hela EU. Lösa föremål i receptionen har tagits bort 
efter en säkerhetsbedömning för att göra lokalen säkrare. Upphandlingen för 
trygghetslarm har tilldelats Tunstall.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 100 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Finns inga ärenden att anmäla. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2021-10-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 101 Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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