
SAMMANTRÄDESPROTOKLL 
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Sammanträde med Allmänna utskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:15 

Beslutande 

Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande  
Caroline Von Wachenfelt (M)  
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Niklas Lindberg (S)  
Arijana Jazic (S) 

Tjänstemän Ghenoa Abbas, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Josefine Björlingson, HR-chef  § 73 

Utses att justera Maria Lundblom Bäckström 

Justeringens plats Kommunhuset  Paragrafer 61-77 

och tid 

Underskrifter

Sekreterare   …………………………………………… 

Ghenoa Abbas 

Ordförande   …………………………………………… 

Beata Allen 

Justerande   ……………………………………………. 

Maria Lundblom Bäckström 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

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

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset - Närarkivet 

Datum då anslag 2020-05-26 Datum då anslag 2020-06-16
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 

Ghenoa Abbas 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

§ 61 Mötets öppnande 

§ 62 Val av justerare 

§ 63 Godkännande av föredragningslista 

§ 64 Ansökan om hyresnedsättning 2020/330 

§ 65 Ansökan om hyresnedsättning 2020/347 

§ 66 Ramjustering 2 - budget 2020 2020/5 

§ 67 Tertialrapport 2020, 
kommunövergripande och 
kommunserviceavdelningen och dess 
enheter 

§ 68 Finansrapport tertial 1, 2020 

§ 69 Kulturpristagare Aneby kommun 2020 

§ 70 Firmatecknare under 
semesterperioden 2020 

2020/356 

§ 71 Samverkan på Höglandet 

§ 72 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen, nämnd, utskott 
och beredningar för deltagande på 
distans. 

2020/342 

§ 73 Medarbetarundersökning 2020 2020/348 

§ 74 Information från kommundirektör och 
avdelningschef 
kommunserviceavdelningen 

§ 77 Mediacenter ansvarsfrihet 2020/371 

§ 75 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 76 Anmälningsärenden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Organ Datum 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 61 Mötets öppnande 

Beslut  
Ordförande Beata Allen öppnar mötet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 62 Val av justerare 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att utse Maria Lundblom Bäckström som justerare. 



Organ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 63 Godkännande av föredragningslista 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 



Organ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 64 Ansökan om hyresnedsättning 
Dnr KS 2020/330 

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att reducera hyran för Träningsverkets lokaler från totalt 125 000 kr till häften 
under april-juni månader 2020 med anledning av minskade intäkter under Corona 
pandemin, 

att finansiera kommunens kostnad från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
kostnader,  

att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta ett särskilt avtal för aktuell period 
mellan Aneby kommun och Träningsverket samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att återsöka medel från Länsstyrelsen för 25% 
av Träningsverkets totala hyreskostnad för perioden. 

Ärendebeskrivning  
Träningsverket har ansökt om reducering av sin hyra till kommunen för april-juni 
månader 2020. På grund av Coronapandemin har föreningens intäkter minskat 
kraftigt under våren. Regeringen har beslutat om ”Hyresstöd till utsatta 
branscher” där bland annat gym nämns som sådan verksamhet. Regelverket 
innebär att kommunen kan om man medger reducerad hyra till max hälften, 
ansöka hos Länsstyrelsen om att få hälften av summan tillbaka dvs max 25% av 
den totala hyran. Ett särskilt avtal skall i sådana fall upprättas mellan kommunen 
och hyresgästen och sedan kan kommunen ansöka om medel efter den 1 juli 2020 
om denna ersättning hos Länsstyrelsen. Ett särskilt avtal skall i sådana fall 
upprättas mellan kommunen och hyresgästen och sedan kan kommunen ansöka 
om medel efter den 1 juli 2020 om denna ersättning hos Länsstyrelsen. 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 
Ansökan om hyresnedsättning Träningsverket KS 2020-330 



Organ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
P-O Ängegärd, Träningsverket
Lars Skeppås



Organ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 65 Ansökan om hyresnedsättning 
Dnr KS 2020/347 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att reducera hyran för Barbershop Anebys lokaler från 4000 kr/mån till häften 
under april-juni månader 2020 med anledning av minskade intäkter under Corona 
pandemin, 

att finansiera kommunens kostnad från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
kostnader,  

att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta ett särskilt avtal för aktuell period 
mellan Aneby kommun och Barbershop Aneby samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att återsöka medel från Länsstyrelsen för 25% 
av Barbershop Anebys totala hyreskostnad för perioden. 

Ärendebeskrivning  
Fadi Abd Alkareem som driver frisörverksamheten Barbershop Aneby har ansökt 
om reducering av sin hyra till kommunen för april-juni månader 2020. På grund 
av Coronapandemin har företagets intäkter minskat kraftigt under våren. Fadi 
Abd Alkareems hyra till kommunen är 4000 kr/mån. Regeringen har beslutat om 
”Hyresstöd till utsatta branscher” där bland annat frisörer nämns som sådan 
verksamhet. Regelverket innebär att kommunen kan vid reducerad hyra till max 
hälften, ansöka hos Länsstyrelsen om att få hälften av summan tillbaka dvs max 
25% av den totala hyran. Ett särskilt avtal skall i sådana fall upprättas mellan 
kommunen och hyresgästen och sedan kan kommunen ansöka om medel efter 
den 1 juli 2020 om denna ersättning hos Länsstyrelsen. 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 
Ansökan om hyresnedsättning Barbershop KS 2020-347 



Organ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Fadi Abd Alkareem  
Lars Skeppås 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 66 Ramjustering 2 - budget 2020 
Dnr KS 2020/5 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ramjustering 2 av budget 2020. 

Ärendebeskrivning 

I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 2 av budget 
2020. 

- Förändringen avser justering av budget för interndebitering av måltider,
lokalvård och hyror. Denna justering görs en gång per år.
-Avskrivningar för jan-april
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Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 67 Tertialrapport 2020, kommunövergripande och 
kommunserviceavdelningen och dess enheter 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna tertialuppföljningen till och med april och överlämna den till 
kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Per april 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 – 221 tkr. 

Den ekonomiska uppföljningen efter första delen av året visar för 
Kommunövergripande anslaget på ett överskott på 482 tkr. Anledningen till det är 
främst att överförmyndarverksamheten inte har fakturerat sina  kostnader för 
perioden men det finns inga indikationer på att verksamheten kommer att 
redovisa något plusresultat vid årets slut. Ekonomi och HR-enheterna visar ett 
plus i tertialredovisningen vilket beror på vakans och mindre kostnader än 
budgeterat vad gäller systemkostnader med mera. ESF-projektet ”Snickeriet” visar 
ett underskott om ca -153tkr för perioden men väntas stiga till någonstans mellan 
600tkr-700tkr på helårsbasis vilket inte har varit känt före tertialuppföljningen. 
För att vid årets slut kunna redovisa ett resultat i nivå med det uppdrag 
budgetberedningen gett verksamheten inför 2021,  behöver samtliga föreslagna 
åtgärder genomföras redan 2020. Utöver det är hela beloppet om 400tkr, 
ersättning för ungdomspraktik, inräknat i nedanstående helårsprognos. 

Prognosen är att kommunövergripande anslaget vid årsbokslutet visar ett 
överskott på 947 tkr. 

Den ekonomiska uppföljningen efter första delen av året visar för 
kommunserviceavdelningen på ett överskott på 561 tkr.  

Avvikelsen beror bland annat på lägre personalkostnader än budgeterat inom 
administrativa enheten med anledning av sjukskrivningar, lägre kostnader än 
budgeterat inom lokalvården samt att systemutveckling inte kunnat bedrivas enligt 
plan med lägre kostnad som följd. 

Avdelningens helårsprognos för driften är 14 987 tkr, vilket innebär en negativ 
avvikelse mot budget med -1 168 tkr. Att avdelningen prognostiserar ett 
betydande underskott för helåret trots tertialens utfall beror bland annat på att 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

kostnaderna kommer att fortsätta öka för kostenheten vid de volymökningar som 
sker inom Barn- och utbildningsavdelningen, tillkommande kostnader som är 
relaterade till de projekt kommunen deltar i, samt för lokalvården tillkommande 
kostnader när nya verksamhetslokaler tas i bruk. De personalkostnader som under 
årets första fyra månader varit lägre än förväntat förväntas plana ut under året. 
Avdelningens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska verksamhetens 
kostnader och komma i balans med budget. De åtgärder som genomförts, 
beslutats eller fått positiv respons i de fall beslut ännu inte är fattade är 
medräknade i prognosen och motsvarar tillsammans 1 150 tkr. Åtgärderna 
motsvarar inte i sin helhet det underskott avdelningen fått i uppdrag att återställa, 
vidare arbete pågår med att identifiera ytterligare åtgärder genom till exempel 
översyn av organisering och bemanning, för att vid årets slut ha en budget i 
balans. 

Kommundirektör Charlotte Johansson, avdelningschef Johanna Evegren och 
ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2020, Kommunövergripande och Kommunserviceavdelningen 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 68 Finansrapport tertial 1, 2020 
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, Stiftelsen Aneby bostäder samt kommunkoncernen per den 30 april 
2020. 

Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjer för ränterisker per 
den 30 april 2020, som finns i finanspolicyn. Dessutom uppfyller Aneby kommun, 
Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö och Vattens lån riktlinjerna var för sig. 

Uppfyllelsen har blivit allt bättre de senaste åren. Förbättringen har möjliggjorts 
genom att hänsyn har tagits till riktlinjerna vid beslut om nyupplåning och 
omsättning av lån i hela koncernen. 

Uppfyllelsen på koncernnivå: 

2018-12-31 2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31 2020-04-30 
Kapitalbindning 
Genomsnittlig kapitalbindningstid 
normalt ska vara 2,5 år. (Tillåtet intervall 
är 
1,5 – 4 år) 

2,6 år 
Uppfyllt

2,6 år 
Uppfyllt

2,7 år 
Uppfyllt

2,6 år 
Uppfyllt

2,7 år 
Uppfyllt

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

2,2 år 
Uppfyllt

2,3 år 
Uppfyllt

2,4 år 
Uppfyllt

2,4 år 
Uppfyllt

2,6 år 
Uppfyllt

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

22 % 
Uppfyllt

19 % 
Uppfyllt

11 % 
Uppfyllt

14% 
Uppfyllt

11% 
Uppfyllt

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

36 % 
Ej
uppfyllt

34 % 
Uppfyllt

25 % 
Uppfyllt

25% 
Uppfyllt

19% 
Uppfyllt

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

-0,05 % 
Uppfyllt

-0,02 % 
Uppfyllt

0,06 % 
Uppfyllt

0,00% 
Uppfyllt

-0,08% 
Uppfyllt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunchef Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Finansrapport Aneby kommunkoncern 2020-04-30 
Finansrapport Aneby kommun 2020-04-30 
Finansrapport stiftelsen Aneby bostäder 2020-04-30 
Finansrapport Miljö & Vatten AB 2020-04-30 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 69 Kulturpristagare Aneby kommun 2020 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att tilldela Aneby Folkets Park 2020 som års kulturpristagare i Aneby kommun. 

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

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till en person, företag, 
förening eller organisation som på ett särskilt sätt arbetar och verkar för 
kulturutveckling i kommunen. 

Allmänna utskottet har att bedöma inkomna nomineringar och beslutar om 
kulturstipendiet. Kulturpriset delas vanligtvis ut i samband med 
nationaldagsfirandet i Aneby kommun. På grund av rådande restriktioner 
avseende Covid-19 flyttas utdelningen av priset till kommunfullmäktige den 14 
december. 

Kulturpristagaren erhåller en prissumma om 5000 kronor. 

Beslutsunderlag  
Sammanställning av inkomna nomineringar. 



Organ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 70 Firmatecknare under semesterperioden 
2020 
Dnr KS 2020/356 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att under kommundirektör Charlotte Johanssons semester sommaren 2020,  
fastställa förordnande som t f kommundirektör tillika 
firmatecknare/kontrasignerare för Aneby kommun enligt kommundirektörens 
förslag. 

Ärendebeskrivning  
Under kommundirektör Charlotte Johanssons semester sommaren 2020, föreslås 
nedanstående chefer som t f kommundirektör tillika 
firmatecknare/kontrasignerare  för Aneby kommun;  

Vecka  26-28 (25 juni-12 juli) Josefin Björlingson, HR-chef 

Vecka  30  (20 juli-26 juli)  Bosse Rofors, skolchef 

Vecka  31-32  (27 juli-3 aug)   Mikael Fornander, socialchef 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 

Beslutet skickas till 
Charlotte Johansson 
Josefin Björlingson    
Bosse Rofors        
Mikael Fornander     
Receptionen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 71 Samverkan på Höglandet 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till denna typ av fördjupad samverkan mellan 
höglandskommunerna. 

Ärendebeskrivning  
Aneby, Eksjö, Sävsjö Nässjö, Vetlanda och Höglandsförbunder har påbörjat ett 
förarbete inför en gemensam upphandling och införande av ett nytt avtal med 
leverantör av IT-stöd för ekonomi- och närliggande processer. Driftstart är satt till 
den 1/1 2024.  

För att ge goda förutsättningar inför upphandling och en framtida gemensam 
förvaltning, är det fördelaktigt om de transaktionsintensiva ekonomiprocesserna 
är kartlagda, avgränsade och genomarbetade innan upphandlingen. De 
gemensamma processerna ligger till grund för upphandlingsunderlaget och för 
framtagandet av arbetssätt i ett framtida gemensamt ekonomiservicekontor. 

Det är de transaktionsintensiva processerna och andra närliggande delar som 
kommunerna skulle vilja inkludera i ett framtida ekonomiservicekontor för att 
skapa minskad sårbarhet, ökad kvalitet och möjlighet till specialisering för 
medarbetaren.  

Effektivitetsvinsten skulle bestå i att införa gemensamma processer och arbetssätt 
samt välja det mest kostnadseffektiva sättet för utförandet. Ökade volymer leder 
dessutom till bättre förutsättningar att optimera processerna. Utifrån större 
volymer torde det också vara enklare att hämta hem effekterna av 
digitaliseringsmöjligheterna i samband med införandet av IT-stödet.  

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2020-05-18 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 72 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 
nämnd, utskott och beredningar för deltagande på 
distans. 
Dnr KS 2020/342 

Beslut  

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att deltagande i sammanträden med kommunstyrelse, nämnd, beredning och 
utskott får ske på distans samt 

att fastställa reviderat förslag avseende reglemente för kommunstyrelsen och dess 
utskott att gälla från 2020-07-01.             
 
Ärendebeskrivning  
Utifrån situationen kopplad till covid-19 har frågan om att kunna deltaga på 
politiska sammanträden på distans aktualiserats.  Enligt Kommunallagen ska 
fullmäktige besluta om kommunstyrelse, nämnd, utskott och beredningar ska ha 
möjlighet att låta ledamöter deltaga på distans. Enligt kommunallagen får 
styrelsen/nämnden, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Styrelsen/nämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen/nämnden.  

Mot bakgrund av att behovet har uppstått föreslås att kommunstyrelsens 
reglemente revideras och medge deltagande på distans. 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse KS 2020-04-27                                                               
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och dess utskott 2020-04-27. 
 
      

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande        
Kommundirektör       
Avdelningschef kommunserviceavdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 73 Medarbetarundersökning 2020 
Dnr KS 2020/348 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-chef Josefine Björlingson redovisar resultat från medarbetarundersökningen 
för 2020. 

Den totala svarsfrekvensen för kommunen landade i år på 75% vilket är samma 
svarsfrekvens som 2019. I verksamheterna pendlar svarsfrekvensen 
mellan 22-100%. 

Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Verksamhet, Arbetsmiljö 
och hälsa, Ledarskap och Medarbetarskap 

Diagramstaplarna för frågor samt frågeområden presenteras med tre färger för att 
lättare läsa resultatet. Svarsalternativ 1 och 2 är hopslagna samt 
alternativ 4 och 5 vilket ger rött, gult och grönt på varje stapel. I rapporten hittar 
ni även medelvärden på både frågeområden samt varje fråga och 
jämförelse uppåt i organisationen mot förvaltning och kommunen totalt. 

Resultatrapporten avslutas med en sammanställning där medelvärdet för samtliga 
frågor i enkäten presenteras samt redovisning av det totala HME 
värdet och för delområdena Motivation, Ledarskap och Styrning. 
HME står för Hållbart Medarbetarengagemang och består av nio påståenden 
framtagna av SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att mäta 
arbetsplatsens medarbetarengagemang men även skapa ett analysunderlag att 
jämföra mot andra kommuner. HME värdet för Aneby kommun ligger i år 
på 81,8 vilket är en ökning mot tidigare år som låg på 78,5. I verksamheterna 
pendlar HME-värdet mellan 73-97. 

Beslutsunderlag  
Medarbetarenkät 2020 – chefsfrågor med jämförelse på år 
Medarbetarenkät 2020 – Resultat med jämförelse på år 
Medarbetarenkät 2020 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 74 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson ger en nulägesbild av kommunen med 
anledning av Covid-19. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 75 Mediacenter ansvarsfrihet 
Dnr KS 2020/371 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län, samt 

att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Ärendebeskrivning 

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ägs gemensamt av alla länets 
13 kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt länets alla 
kommuner inom områdena Film och media, AV-utrustning och elektronik samt 
vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik. Uppdraget ger länets 
kommuner möjlighet att bedriva en verksamhet som är modern, kostnadseffektiv 
och ger bättre kvalitet, vilket borgar för en högre måluppfyllelse för länets elever. 

I enlighet med § 6 i förbundsordningen och kap 9 § 20 i kommunallagen har 
revisorernas berättelse för år 2019 avseende kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län översänts till kommunen för godkännande och beviljande av 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Mediacenter Jönköpings län 2020-05-11 
Årsredovisning 2019 
Förtroendevaldas revisionsberättelse 
Sakkunnigas granskningsrapport 

Beslutet skickas till 
Mediacenter Jönköpings län 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 76 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut  
Finns inga delegationsbeslut att redovisa. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Allmänna utskottet 2020-05-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 77 Anmälningsärenden 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
- Grundvattennivåer 2020-04-07
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