
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2019-12-09

Sammanträde med Allmänna utskottet

Plats och tid 08:15 Stora sammanträdesrummet kl. 08:15-12:10

Beslutande
Ledamöter Beata Allen (C), ordförande

Caroline von Wachenfelt (M)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Fredrik Bodin (S) 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Karlsson (S) ers. Arijana Jazic (S) 

Tjänstemän Anna Semberg, sekreterare
Ghenoa Abbas, sekreterare
Charlotte Johansson, kommundirektör
Johanna Evegren, avdelningschef
Kalle Tegenfelt, kostchef § 144
Ola Gustafsson, näringslivsansvarig § 146
Ida Malmberg, upphandlingsstrateg § 147-149
Caroline Engström, HR-strateg § 150-151
Josefin Björlingson, § 150-151

Utses att justera Fredrik Bodin

Justeringens plats Aneby kommunhus 2019-12-19 klockan 15:00 

Paragrafer 144-152
och tid

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

Anna Semberg

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

Justerande   …………………………………………….
Fredrik Bodin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2019-12-09

Förvaringsplats 
för protokollet Aneby kommunhus

Datum då anslag 2019-12-19 Datum då anslag 2020-01-09
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anna Semberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

§ 144 Kostenhetens ekonomi

§ 145 Partistöd

§ 146 Näringslivstrategi

§ 147 Information om upphandling

§ 148 Policy och riktlinjer för upphandling

§ 149 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

§ 150 Löneöversyn

§ 151 HR-rapport

§ 152 Information från kommundirektör och 
avdelningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 144 Kostenhetens ekonomi
Dnr KS 2019-818

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Kostchef Kalle Tegenfelt redovisar uppföljning av kostnader och intäkter, 
förändringsbehov samt förslag på åtgärder i syfte att nå en mer resurs- och 
kostnadseffektiv verksamhet.

Beslutsunderlag 
Powerpoint-presentation 2019-11-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 145 Partistöd
Dnr KS 2019-818

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att betala ut partistöd för 2020 till Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att årligen, enligt fastlagda regler, besluta om det 
kommunala partistödet. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 
Kommunallagen 4 kap §§ 29-32.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Inkomna redovisningar från C, M, KD, L, S, MP, SD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 146 Näringslivstrategi
Dnr KS 2019-403

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar

att återremittera ärendet till allmänna utskottet den 20 januari 2020.

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade 2019-05-20 § 59 att uppdra åt kommundirektören 
att ta fram ett förslag till Näringslivsstrategi för Aneby kommun. Utskottet 
beslutade också att ett förslag på process och sammansättning av arbetsgrupp 
skulle presenteras för allmänna utskottet den 28 augusti 2019. 

Arbetet med att ta fram ett förslag till Näringslivsstrategi för Aneby kommun 
startade i september 2019 med att företagare, politiker och tjänstepersoner bjöds 
in till ett frukostmöte där Anna Gillek från Svenskt Näringsliv presenterade årets 
enkätresultat av Näringslivs-klimatet i Aneby. Därefter bjöds ett antal företagare 
från olika branscher in till en workshop. Resultatet från workshopen har sedan 
utgjort underlag för förslaget till Näringslivsstrategi. Deltagarna i workshopen har 
även getts möjlighet att lämna synpunkter på det sammanställda förslaget till 
strategi. Näringslivsstrategin kommer efter att fullmäktige antagit den att 
kompletteras med en handlings-/ aktivitetsplan som kommer att tas fram i dialog 
med företagen i Aneby kommun i början av 2020. Strategin och handlingsplanen 
kommer sedan att följas upp årligen i samband med att Svenskt Näringsliv 
presenterar den årliga undersökningen av Näringslivsklimatet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-11
Näringslivsstrategi 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 147 Information om upphandling
Dnr KS 2019-123

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Upphandlingsstrateg Ida Malmberg redogör för nyligen avslutade-, pågående- och 
planerade upphandlingar i Aneby kommun. 

Beslutsunderlag 
Powerpoint-presentation 2019-11-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 148 Policy och riktlinjer för upphandling
Dnr KS 2015-424

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag avseende revidering av riktlinjer för upphandling och inköp. 

Ärendebeskrivning 
En översyn av riktlinjer för upphandling och inköp har gjorts utifrån lagändringar 
och nya fastställda tröskelvärden. Översyn har även gjorts för att förtydliga och 
effektivisera rutinerna för direktupphandling.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Riktlinjer för upphandling och inköp i Aneby kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 149 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning
Dnr KS 2019-732

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag avseende revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärendebeskrivning 
En översyn av kommunens delegationsordning har gjorts utifrån förvaltningens 
behov. Föreslagna revideringar innebär en effektiviserad anskaffningsprocess samt 
en harmonisering med Riktlinjer för upphandling och inköp.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 150 Löneöversyn
Dnr KS 2019-817

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att anta förslag från kommunens tjänstemannaledningsgrupp, med ett generellt 
utrymme utan prioriterade grupper samt

att höja kunskapsnivån om individuella och differentierade löner både chefer och 
medarbetare.

att fokusera på lönestrukturer inom grupper där lön speglar medarbetarnas 
prestation och måluppfyllelse enligt centrala avtal. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet inför löneöversyn 2020 pågår. En förberedande överläggning med 
berörda fackförbund hölls i oktober 2019. Fackförbunden har uppmanats att om 
de önskar inkomma med yrkanden. Ett flertal fackförbund har inkommit med 
yrkanden.

Kommunens tjänstemannaledningsgrupp har behandlat frågan och lämnar som 
förslag till användande av tillgängliga medel att dessa fördelas jämt över 
organisationen utan några särskilda satsningar.

Fackförbundens yrkanden bifogas tjänsteskrivelsen. Inga yrkanden om specifika 
prioriteringar av utrymmet riktat mot yrkesgrupper har inkommit.

Inför 2020 års löneöversyn finns centrala kollektivavtal med alla fackliga parter, 
förutom Svenska Kommunalarbetareförbundet vars avtal löper ut 2020-04-30. 
Kommunal har varit och fortsätter vara delaktiga i processen i tillämpliga delar i 
avvaktan på nytt avtal.

Det är inte känt om det nya kollektivavtalet med Kommunal kommer att  
innehålla riktlinjer om storleken eller fördelningen på utrymmet för deras 
medlemmar. Löneökningstidpunkten för Kommunal är 2020-05-01 och för övriga 
förbund 2020-04-01. 

HR-strateg Caroline Engström redogör för begreppet lön, årlig löneöversyn och 
lönestrukturer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Fredrik Bodin (S) yrkar på att tillägga ordet erfarenhet efter prestation, i att-sats 3. 

Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer tjänstemannaledningsgruppens förslag mot Fredrik Bodins (S) 
förslag och finner att allmänna utskottet beslutar enligt 
tjänstemannaledningsgruppens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-29
Inkomna yrkanden från Civilekonomerna
Inkomna yrkanden från Fysioterapeuterna
Inkomna yrkanden från Lärarförbundet
Inkomna yrkanden från Lärarnas Riksförbund
Inkomna yrkanden från Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 151 HR-rapport
Dnr KS 2019-123

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
HR-chef Josefin Björlingson informerar om resultat från det årliga systematiska 
arbetsmiljöarbetet, SAM, i Aneby kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2019-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 152 Information från kommundirektör och 
avdelningschef
Dnr KS 2019-420

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson:

- Representant från Arbetsförmedlingen har besökt Aneby kommun för att 
bland annat informera om pågående förändringsarbete inom myndigheten.

- Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, kommer under våren 
2020 att driva ett projekt i syfte att utveckla kommunala nyckeltal, vilket 
Aneby Kommun kommer att vara delaktiga i.

Avdelningschef Johanna Evegren:

- Organisationsförändringar inom kultur- och fritid pågår.
- Rekryteringen av administratör på tekniska enheten är avslutad.
- Fokus på ekonomi och verksamhetsplanering för 2020.
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