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AU § 87 Mötets öppnande

Beslut 
Ordförande Beata Allen öppnar mötet.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 88 Val av justerare

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att utse Arijana Jazic (S) som justerare.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU§ 89 Godkännande av föredragningslista

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillkommande punkt 9. Sammanläggning av 
bostadsfastigheter i Haurida.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 90 Yttrande till revisorerna angående 
Granskning av Årsredovisning 2019 i Aneby 
Kommun

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att lämna nedanstående svar till revisorerna.

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Granskning av 
årsredovisning 2019 - Aneby Kommun” till kommunstyrelsen för kommentarer. 

Revisorernas bedömning av årsredovisningen är att:

- Vi bedömer att arbetet med den interna kontrollen för 2019 är 
ändamålsenlig.

- Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen.

- Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

- Vi bedömer att kommunen per 2019-12-31 inte lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att resultatet 
inte är förenligt med kommunens finansiella- och verksamhetsmål om god 
ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

I sin revisionsberättelse för år 2019 riktar revisionen kritik mot kommunstyrelsen 
med anledning av bristande måluppfyllelse. Kommunstyrelsen ser också att 
styrningen behöver förbättras ytterligare. 

Rättvisande räkenskaper, finansiering och ekonomisk ställning
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens verksamhet samt 
upprättandet av årsredovisningen. Det är därför glädjande att revisorerna anser att 
årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och kommunens ekonomiska ställning. Kraven på rättvisande 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

räkenskaper uppfylls i allt väsentligt och årsredovisningen är upprättad enligt god 
redovisningssed.

I granskningen framkommer att bidragsintäkter och de kostnader som bidragen 
avser att täcka inte budgeteras fullt ut vilket bedöms försvåra uppföljningen. 
Kommunstyrelsen håller med om kritiken. Det finns dock svårigheter att beakta 
då bidragen varierar mellan åren och att utlysningar och beslut kan ha kort 
framförhållning. Det pågår ett arbete med att förbättra uppföljningen och 
budgetstyrningen och att se över bruttobudgeteringen är en del i det arbetet till år 
2021. 

De förbättringsförslag som har lämnats om utformningen av den ekonomiska 
redovisningen i form av jämförelser och förklaringar samt analyser utifrån ett 
samlat koncernperspektiv kommer att tas i beaktande i kommande rapporter.

Finansiella mål
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med 
det finansiella målet för god ekonomisk hushållning, som kommunfullmäktige har 
fastställt. Kommunen når inte finansiella målsättningar då verksamheternas 
nettokostnader inte ryms inom tilldelad budgetram.

För att nå målet med en ekonomi i balans och skapa förutsättningar för en hållbar 
ekonomi över tid genomför samtliga verksamheter omfattande åtgärder. Arbetet 
med att ta fram handlingsplaner påbörjades redan under år 2018 och har därefter 
intensifierats. 

Budgetberedningens arbete med Budget 2021 påbörjades i ett tidigare skede under 
2020 för att säkra att verksamheterna kan arbeta in en ekonomi i balans. Inom 
ramen för detta arbete har effektiviseringar motsvarande 23 miljoner kronor 
arbetats fram. Arbetet med att verkställa åtgärderna pågår för fullt. Avrapportering 
av åtgärder sker löpande till kommunstyrelsen.

I processen med åtgärdsplan i budget 2021 och plan 2022-2023 planeras 
återställandet av det negativa resultatet utifrån balanskravsutredningen.

Verksamhetens måluppfyllnad
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning, som kommunfullmäktige har 
fastställt.

För året är 30 procent av de övergripande styrtalen helt uppfyllda och 10 procent 
är delvis uppfyllda, 35 procent uppnås inte och 15 procent av styrtalen har inte 
följts upp.
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Revisorerna rekommenderar att målarbetet för 2020 får ett större fokus på 
realistiska mål och möjligheterna att styra mot målen.

I processen med Budget 2021 har kommunstyrelsen arbetat med en översyn av 
styrtalen. Det har varit ett tydligt mål att begränsa antalet styrtal för att skapa 
fokus. Arbetet har genererat ett övergripande balanserat styrkort som innehåller 
två styrtal inom respektive perspektiv, totalt 10 styrtal. Detta ska jämföras med 
nuvarande 17 styrtal.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 §61 om balanserat styrkort 2021.

Kommunstyrelsen arbetar målinriktat med utveckling av styrning och ledning. Ett 
förändringsarbete som ska ses i ett långsiktigt perspektiv med ambitionen att det 
ska vara hållbart över tid.

Revisionens synpunkt om en samlad bedömning av måluppfyllelsen kommer att 
tas i beaktande i kommande rapporter.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten redovisar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-11
Granskning av årsredovisning Aneby kommun 2019
Revisionsberättelse 2019

Beslutet skickas till
Revisionen
Kommundirektör
Ekonomichef
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AU § 91 Samverkansavtal avseende gemensamt 
revisionskontor
Dnr KS 2020/498

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att ställa sig positiva till bildandet av ett revisionskontor med Eksjö kommun som 
säteskommun och att Aneby, Eksjö, Ydre kommun samt Höglandsförbundet ska 
ingå som part i revisionskontoret. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Aneby, Eksjö, Ydre samt Höglandsförbundet har fattat ett 
inriktningsbeslut om att de önskar samverka kring ett revisionskontor. 
Revisorerna ska enligt 12 kap. 8 § kommunallagen biträdas av sakkunniga, som de 
själva väljer och anlitar. Genom de sakkunnigas professionella kompetens och de 
förtroendevaldas kunskap, skapas en grund för en oberoende och kvalitativ 
granskning. 

Kommunerna och Höglandsförbundet upplever en brist på tillgängliga resurser 
för uppdraget som sakkunnigt biträde, då det är svårt att få in anbud vid 
upphandlingar. Ett samverkansavtal har arbetats fram av revisorerna med stöd av 
Höglandsförbundet. Syftet med detta samverkansavtal är att parterna ska 
samverka i ett gemensamt revisionskontor. 

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-1
- Förslag på samverkansavtal avseende gemensamt revisionskontor daterat 

2020-06-18
- Reglemente för Aneby Kommun 
- Reviderat reglemente för Aneby kommunrevision

Beslutet skickas till
Eksjö kommun                                                                                                                                                         
Ydre kommun                                                                                                                                              
Höglandsförbundet                                                                                                                                                        
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 92 Reviderat reglemente revisionskontor
Dnr KS 2020-498

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att revidera revisionens reglemente enligt förslag att gälla från                                                       
2021-01-01.

Ärendebeskrivning 
Från 2021-01-01 kommer revisorerna i Aneby kommun tillsammans med Eksjö 
och Ydre kommuner samt Höglandsförbundet att inrätta ett revisionskontor i 
Eksjö kommun istället för att handla upp sakkunnigt biträde. Mot bakgrund av 
detta beslut i fullmäktige behöver revisionens reglemente revideras.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Reviderat reglemente revisionskontor

Beslutet skickas till
Birger Bergvall
Lars-Erik Fälth
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AU § 93 Inriktningsbeslut om medverkan   i Lokalt 
ledd utveckling genom Leader i kommande 
programperiod
Dnr KS 2020/520

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta

att ta ett inriktningsbeslut för Aneby kommun om en fortsatt medverkan i Leader-
samarbete i den kommande programperioden.

Ärendebeskrivning 
Leader är en akronym på franska för sammanlänkade åtgärder för att stärka 
landsbygdens ekonomi (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale). Leadermetoden introducerades som ett sätt att få landsbygdsområden 
inom EU att blomstra och bemöta svårigheter, som inte verkade gå att lösa 
genom ett traditionellt styre ovanifrån.

Aneby kommun har historiskt ingått i Leader Sommenbygd, som inför senaste 
programperioden namnändrades till Sommenbygd-Vätterstrand. Den nuvarande 
programperioden beslutades för tiden 2014-2020. Inför denna period prioriterades 
inte Sommenbygd-Vätterstrand (omfattande kommunerna Aneby, Tranås, 
Ödeshög, Boxholm, Ydre och östra delen av Jönköpings kommun) som ett 
Leader-område av Jordbruksverket. Som anledning till detta angavs att det 
geografiska området var för litet till antalet invånare i förhållande till yta. 48 av 53 
områden i landet blev prioriterade. Övriga fem områden, däribland Sommenbygd-
Vätterstrand, har fått driva verksamheten utifrån egna förutsättningar. 
Sommenbygd-Vätterstrand har, trots detta, arbetat vidare enligt Leader-metoden 
med lokalt ledd utveckling. Ett arbete med att utveckla den lokala bygden efter 
lokala förutsättningar både på landsbygden och i tätorterna. Arbetet sker i nära 
samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor. Verksamheten har till största 
delen finansierats med pengar som fanns kvar från tidigare programperioder, men 
även inledningsvis i programperioden med medlemsavgifter från kommunerna.

Ett antal projekt i Aneby kommun har fått bidrag genom Leader. Bidragen har i 
många fall varit helt avgörande för projektens genomförande och på ett tydligt 
sätt bidragit till landsbygdsutveckling. Det har handlat om såväl rena Leader-
projekt, det vill säga fullt ut finansierat med Leader-bidrag, som projekt där 
Leader-bidraget varit en pusselbit i ett större projekt.

Kommande programperiod, 2021-2027, är kraftigt försenad och kommer med 
största sannolikhet ej att påbörjas förrän tidigast 2023. De kommande åren, 2021-
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2022, ska ett intensivt arbete genomföras i ansökningsförfarandet. Här handlar det 
om flera olika delar. Grunden är att respektive kommun är motiverad för fortsatt 
engagemang för arbetsformen Lokalt ledd utveckling. En annan del är att forma 
ett geografiskt område där kommunen kan ingå i ett utvecklande samarbete. 
Ytterligare en del är självklart att medverka till att utforma den strategi och 
ansökan som slutligen ska skickas och att denna motsvarar de förväntningar som 
Aneby kommun har inför programperioden.

Jordbruksverket har begärt intresseanmälningar från de leaderområden som 
önskar delta i ansökningsförfarandet inför nästa programperiod. Dessa 
intresseanmälningar önskas senast den 11 september.

Näringslivsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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AU § 94 Information avseende upphandling
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Upphandlingsstrateg Ida Malmberg informerar om avlutade och pågående 
upphandlingar. Nya avtal har tecknats för inköp av elhybridbilar, uppgradering av 
trygghetslarm, elkraft och snöröjning samt halkbekämpning. Det pågår 
upphandling av fordon, skolskjuts, bränslepellets och kostdatasystem.
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AU § 95 Information av kommundirektör och 
avdelningschef KSA
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson och avdelningschef 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om

- Vikarietillsättning inom den politiska administrationen
- Verksamheterna under sommarperioden
- Skadegörelse av entré i kommunhuset
- Pågående utvecklingsarbete med Hälsocenter
- Pågående utvecklingsarbete inom lokalvården

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2020-08-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 96 Sammanläggning av bostadsfastigheter i 
Haurida
Dnr KS 2020/513

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att ansöka om sammanläggning av fastigheterna Haurida 1:39 med Haurida 1:40 
samt Haurida 1:41 med Haurida 1:42, 

att kostnaden för lantmäteriförrättningen belastar kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter samt 

att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning.

Ärendebeskrivning 
Intresset för bostadstomter i Haurida har ökat och flera förfrågningar har inkommit. 
Samtliga som varit i kontakt med kommunen menar att tomterna är för små för 
området och på landsbygden och de önskar köpa större fastigheter. Inte minst med 
en kommunal förskola alldeles intill och en pågående tillbyggnad av Vireda skola är 
fler bostäder i området önskvärt och något som gynnar och understödjer 
utvecklingen på landsbygden. Genom sammanläggning av fyra bostadsfastigheter till 
två större tomter ökar attraktiviteten och förhoppningsvis kan nya bostäder byggas i 
Haurida inom en snar framtid.

Sammanfattning 
Under senaste tiden har flera förfrågningar inkommit om de bostadsfastigheter som 
kommunen har till försäljning i Haurida. Samtliga som har visat intresse för tomterna 
har uttryckt att de är för små men att om de får köpa flera så blir intresset betydligt 
större. För närvarande är två fastigheter, Haurida 1:41 och 1:42 reserverade av en 
intressent. 

Fastigheterna är avstyckade i enlighet med illustration i detaljplan fastställd av 
byggnadsnämnden 9 september 1991. Detaljplanen föreskriver en- och tvåbostadshus 
i maximalt två våningar. 

Norr om lokalgatan finns fyra lediga fastigheter. Haurida 1:39 är 1 151 kvadratmeter 
stor, Haurida 1:40 omfattar 986 kvadratmeter, Haurida 1:41 är 984 kvadratmeter och 
Haurida 1:42 är 923 kvadratmeter stor. 
Kommunens bokförda värde för de fyra fastigheterna är 17 963 kronor per styck. 
Söder om gatan finns en ledig fastighet, Haurida 1:43 vilken efter klyvning för några 
år sedan är 1 732 kvadratmeter. På den avstyckade delen, ungefär lika stor, uppfördes 
då ett enbostadshus. 
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Förslaget är nu att sammanlägga Haurida 1:39 med Haurida 1:40, vilket skulle ge en 
fastighet om 2 137 kvadratmeter och ett försäljningspris, enligt kommunfullmäktiges 
taxa om 45 kronor per kvadratmeter, om 96 165 kronor, samt Haurida 1:41 med 
Haurida 1:42, vilket där ger en fastighet om 1 907 kvadratmeter till ett pris av 85 815 
kronor. 

Avstyckningen från Haurida 1:43 kostade ungefär 50 000 kronor i 
förrättningskostnad till lantmäteriet. Sammanläggning av föreslagna fastigheter kostar 
sannolikt någonstans i närheten av detta. Initialt innebär en sammanläggning av 
fastigheterna en kostnad för kommunen. Vid försäljning kommer intäkter. Utifrån 
beräknad kostnad för lantmäteriförrättningen samt fastigheternas bokförda värde bör 
försäljning av de båda fastigheterna kunna ge ett överskott om 50-60 000 kronor. 
Men framförallt skapas i så fall ytterligare ett par bostäder i Haurida.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-18
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AU § 97 Anmälningsärenden

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
- Grundvattennivåer 2020-07-13
- Resultatrapport 2020-06-20
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