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Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 5 juni 2018  
klockan 13.15 – 16.40 

Beslutande 
 

Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande  
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande 
Ing-Marie Arwidsson (KD) 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S)  
Christer Sandström (C) 
Kjell Lundkvist (SD) 
 
 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Malena Tovesson, förbundsdirektör, Höglandsförbundet § 105 
Liz-Anne Larsson, controller, Höglandsförbundet § 105 
Veronica Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg § 107 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 93-96, 102 
Matilda Henriksson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Jönsson (V) insynsplats 
 

Utses att justera Mats Hermansson (M) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 7 juni 2018 klockan 08.00 
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skrifter 

Ordförande  
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  /Mats Hermansson/                       
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  KS § 93 
15.2018.041  Utskottet § 116 
 
  Sävsjö kommuns budget 2019 med utblick 2020-2021.  
 
Redogörelse Ekonomichef Marie Hogmalm presenterade budgetberedningens 

förslag till drift- och investeringsbudget för år 2019, med utblick mot 
2021 och 2022. 

  
a) Förslag till rambudget 2019-2021 och förslag till investeringsbudget 

2019-2020 med utblick mot 2021 och 2022. 
b) Budgetförutsättningar och budgetdirektiv inför arbetet med budget 

och verksamhetsplan 2019-2021. 
c) Budgetöverenskommelse. 
d) Protokoll från samverkansmöte 2018-06-04 med fackliga 

representanter. 
 

A. DRIFTBUDGET 2019 

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunfullmäktiges budgetram för 2019 ska vara 1 115 000 kronor 
enligt framarbetat förslag. 

 

Kommunstyrelse inklusive tekniskt utskott 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att  kommunstyrelsens inkl. tekniskt utskotts budgetram för år 2019 ska 
vara 64 074 000 kronor enligt framarbetat förslag. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnd  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2019 ska vara  
306 451 000 kronor enligt framarbetat förslag. 
 
Socialnämnd  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

  
att socialnämndens budgetram för år 2019 ska vara 256 624 000 kronor 
enligt framarbetat förslag. 
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KS § 93  forts 
 
Kultur- och fritidsnämnd  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2019 ska vara  
22 836 000  kronor enligt framarbetat förslag. 
 

 
Myndighetsnämnd  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att myndighetsnämndens budgetram för år 2019 ska vara 16 437 000 
kronor enligt framarbetat förslag. 
 

 
Överförmyndarnämnd  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att överförmyndarnämndens budgetram för år 2019 ska vara  
1 489 000 kronor enligt framarbetat förslag. 
 
 
 
Valnämnd  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att valnämndens budgetram för år 2019 ska vara 255 000 kronor enligt 
framarbetat förslag. 

 
   

Revision  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revisionens budgetram för år 2019 ska vara 716 000 kronor enligt 
framarbetat förslag. 
 
 
Finansförvaltning (kommunstyrelse)  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,5 % för 2019, vilket är 
en sänkning med 0,25% mot 2018, 
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KS § 93 forts 
 
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2019 till maximalt  
100 000 000 kronor,  
 
att checkräkningskredit i bank under år 2019 får uppgå till maximalt 
40 000 000 kronor, 
 
att borgensavgiften 2019 uppgår till 0,4 % för de helägda kommunala 
bolagen, 
  
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2019 ska vara 21:92 
kronor, 
 
att i övrigt godkänna budgetförslaget för finansförvaltningen (KS), 
samt 
      
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2019 
beräknas till 678 204 000 kronor.  
 
 
 
B. DRIFTBUDGET 2020-2021  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning 
beslutar 
 
att följande preliminära budgetramar för år 2020 tills vidare ska gälla: 
 
 
Kommunfullmäktige   1 124 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 60 953 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 309 401 000 kronor 
Socialnämnd 257 393 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnd 22 926 000 kronor 
Myndighetsnämnd 16 465 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 492 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 720 000 kronor 

 
 

att en effektivisering på 2% på ovanstående preliminära ramar ska 
genomföras motsvarande 13 410 000 kronor, samt 
 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 
672 910 000 kronor.  
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KS § 93 forts 
 
att följande preliminära budgetramar för år 2021 tills vidare ska gälla: 

 
Kommunfullmäktige   1 133 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 60 085 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 310 661 000 kronor 
Socialnämnd 258 175 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 23 017 000 kronor 
Myndighetsnämnd 16 493 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 495 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 724 000 kronor 

 
samt, 
 
att en sammanlagd effektivisering på 2% år 2020 och år 2021 på 
ovanstående preliminära ramar ska genomföras motsvarande  
26 872 000 kronor, samt 
 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 
657 671 000 kronor.  
 
 
C. TAXOR     
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna höjning av miljötaxan enligt myndighetsnämndens  
budgetförslag, samt 
 
att godkänna taxehöjningar för 2019 med max 1 % där inte maxtaxa 
eller andra begränsningar finns.  

 
 
  D. INVESTERINGSBUDGET 2019-2020 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2019 och 2020 
enligt bilaga, samt 
 
att som en inriktning för investeringsbudget år 2021 och 2022 godkänna 
i bifogat dokument förtecknade investeringsförslag.  
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KS § 93 forts 

 
  E. ÖVRIGA BESLUT 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 

att uppdra till nämnderna att utifrån antagen utvecklingsstrategi arbeta 
fram mål och styrtal för verksamheten, samt 
 
att fastställa förslag till styrtal för kommunfullmäktige enligt § 94 i detta 
protokoll. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 

 
 
 
 
 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 7 (24) 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 94 
15.2018.041  Utskottet § 103 
 

Kommunfullmäktiges styrtal 2019  
 
Redogörelse  Styrtal för kommunfullmäktige ska upprättas för år 2019. 
 
Beslut Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med kommunstyrelsens 
utskott 2018-05-29. 

  
- - - - -  
 
 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen styrtal för de övergripande målen 
som beslutats i samband med antagandet av utvecklingsstrategin. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträder föreslås nedanstående styrtal för 
kommunfullmäktige år 2019: 
 
 

Fullmäktiges övergripande mål 
 

Styrtal 
 

Vi ska leverera kommunal service 
och tjänster med god kvalitet. 
 

• Vi ska höja oss med två procent-
enheter om vad företagarna ger för 
sammanfattande omdöme om 
kommunens service till företagen i 
förhållande till 2017 års nivå. 

 
 • Inskrivna barn per årsarbetare  i 

förskolan ska inte vara högre än 2017 
års nivå. 
 

• Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasieskolan 
ska vara minst 90%. 
 

• Antal olika personer som besöker 
vårdtagare inom hemtjänsten under en 
14-dagars period ska inte vara fler än 
föregående år (13 vårdare).   
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                           KS §  94    forts 
 
Fullmäktiges övergripande mål 
 

 
 Styrtal                      
 

Vi ska arbeta för 
kostnadseffektivisering 
och god ekonomisk  
hushållning. 
 

• Driftöverskottet ska i genomsnitt under 
en treårsperiod vara > 2% av 
skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. 

• Investeringar ska i genomsnitt under en 
treårsperiod vara < årets resultat och 
avskrivningar tillsammans. 

• Sävsjö kommun ska ha en oförändrad 
kommunalskatt. 
 

Vi ska skapa delaktighet och 
samarbete, såväl inom 
organisationen som i möten med 
medborgare. 
 

• Vi ska förbättra oss om hur väl 
kommunen möjliggör för medborgarna 
att delta i kommunens utveckling. 
Delaktighetsindex ska öka med 15% 
enheter (utgångsläge år 2018). 

 
Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare för att långsiktigt 
kunna försörja organisationen med 
god kompetens. 
 

• Totalindex för HME, Hållbart 
MedarbetarEngagemang, ska fortsatt 
ligga över genomsnittet i jämförelse 
med  de kommuner som deltar i 
medarbetarundersökningen 
(utgångsläge medarbetarundersökning  

       2017). 
• Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den 

kommunala organisationen till 60% 
under 2019. 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till kommunchef Jan Holmqvist att se över möjligheterna till 
kompletterande formuleringar vad gäller styrtalen för delaktighet och 
attraktivitet som arbetsgivare. 
 

Förslag  Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta 
 

att fastställa ovanstående till styrtal för kommunfullmäktige år 2019. 
Delges: 
Kommunfullmäktige   
Jan Holmqvist - - - - - - 
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  KS § 95 
50.2018.040  Utskottet § 96 
 
  Tertialbokslut 2018-04-30 
 
Föredragen handling  Tertialbokslut 2018-04-30 
 
Redogörelse  Kommunstyrelsens utskott har beslutat om att extra tertialbokslut ska 

upprättas per den sista april 2018. Detta redovisas vid sammanträdet. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att lägga tertialbokslutet per 2018-04-30 till handlingarna. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 96 
112.2018.280 Utskottet § 97 
 
  Sävebo AB med begäran om extra investeringsanslag 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher, vd Sävebo AB. 
 
Redogörelse  Sedan den 1 januari 2017 förvaltar Sävebo AB kommunens fastigheter. 

Utmaningarna handlar både om det långsiktiga, underhållet, och det 
kortsiktiga, driften. Dessa två går ofta hand i hand och på vissa 
områden är de mycket tätt sammanlänkade. Inom vissa områden gör 
den långsiktiga investeringen att man genast skaffar sig en bättre 
driftsekonomi och avsevärt förbättrat kassaflöde.  

 
  Med åtgärder beskrivna i tjänsteskrivelsen, 15 mkr, bedöms att 

besparingar ska kunna nås med 2 till 2,5 mkr per år. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att anvisa 7,5 mkr som extra investeringsanslag till Sävebo AB, 
finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget, samt 
 
att ärendet i övrigt hänskjuts till budgetberedningen. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anvisa 4,8 mkr för genomförande av åtgärder som ger minskade 
driftskostnader i kommunens fastigheter, samt 
 
att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 97 
83.2018.109  Utskottet § 92 
 

Svar på medborgarförslag om besöksparkering på 
Tällevadsområdet, Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef. 
 
Redogörelse  Medborgarförslaget föreslår en besöksparkering på en obebyggd tomt 

på Tällevad. Tomten ägs av en privat fastighetsägare. I samråd med 
samhällsbyggnadsavdelningen föreslås att inte gå vidare med frågan i 
nuläget. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att med hänvisning till serviceförvaltningens skrivelse, avslå 
medborgarförslaget, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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KS § 98 
79.2018.106  Utskottet § 95 
 
  Gemensam överförmyndarverksamhet på Höglandet 
 
Föredragna handlingar  Protokoll Höglandsförbundet 2018-03-29 § 8. 
  Tjänsteskrivelse Höglandsförbundet 2018-03-20. 
  Protokoll överförmyndarnämnden 2018-05-02 § 18. 

Tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, chef 
överförmyndarverksamheten. 

  Protokoll socialnämnden 2018-04-25 § 42 
  Tjänsteskrivelse Bert Runesson, särskild utredare. 
 
Redogörelse  Under våren 2017 framförde medlemskommuner i Höglandsförbundet 

önskemål om att förbundet skulle undersöka möjligheterna till en 
gemensam överförmyndarorganisation. Ett förslag har upprättats om en 
ny gemensam organisation från  
1 januari 2019. Förslaget innebär att en gemensam 
överförmyndarnämnd lokaliseras till Vetlanda kommun. 

 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget och överförmyndarnämnden 
tillstyrker det samma men betonar också vikten av att verka för 
överförmyndarverksamhetens lokala närvaro i Sävsjö kommun. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Aneby, 
Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner, samt 
 
att vid ny mandatperiod till denna nämnd utse en ledamot och en 
ersättare.  

Delges:   
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 99 
154.2017.295 Utskottet § 101 
 

Förvärv av fastigheten Svarven 1, Hantverkaregatan 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher, vd AB Sävsjö 

Industribyggnader. 
   
Redogörelse A-lackering AB har behov av att utöka sin produktionsyta/-

industrilokal. Företagets önskemål är att ta över 
gatuavdelningens förrådsområde på Hjärtlandavägen genom att 
AB Sävsjö Industribyggnader, ABSI, förvärvar detta område från 
kommunen. I samband med detta skulle också gata/parkenheten 
kunna samlokaliseras i mer ändamålsenliga lokaler om det finns 
något lämpligt alternativ. Mot bakgrund av detta har eventuellt 
förvärv av fastigheten Svarven 1 aktualiserats. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
   
  Ordföranden föreslår följande förslag till kommunfullmäktige: 

 
att godkänna upprättat köpekontrakt om förvärv av fastigheten  
Svarven 1, samt 

 
att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med uppdrag 
att pröva möjligheterna att lägga gata/parkverksamheten på 
entreprenad.  
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde mot Mats Hermanssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen anser att  ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
  att godkänna upprättat köpekontrakt om förvärv av fastigheten  

Svarven 1, samt 
 

att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - -  
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60.2018.214  KS § 100 
 

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Smörblomman, 
Kistegårdsområdet, Sävsjö 
 

Föredragna handlingar Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 
exploateringsstrateg. 

 
Redogörelse Behov av förändrad fastighetsindelning föreligger inom delar av 

kvarteret Smörblomman där de fyra fastigheterna Smörblomman 21 till 
24 är lokaliserade. För kvarteret gäller äldre tomtindelning vilket hindrar 
förändrad fastighetsbildning. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att i enlighet med tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen fastställa 
detaljplan för delar av kvarteret Smörblomman, Sävsjö. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
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  KS § 101 
57.2018.104  Utskottet § 114 
 

Partistöd till Moderata samlingspartiet för 2018 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Moderata samlingspartiet i Sävsjö kommun har inkommit med 

redogörelse om hur partistödet har använts för 2017 tillsammans med 
ett granskningsintyg. Redovisningen har granskats av ekonomi-
avdelningen. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att  kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om 
utanordning av förskott av partistöd för 2018 till Moderata 
samlingspartiet med 64 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - 
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KS § 102 

54.2018.042  Utskottet § 100 
 

  Årsredovisningar förvaltade stiftelser 
 
Föredragna handlingar  Årsredovisningar förvaltade stiftelser.  
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Årsredovisningarna för Sävsjö kommuns sociala stiftelse, Sävsjö 

kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, Sävsjö kommuns 
stiftelse för trivsel vid sericehus, stiftelsen Gerda Petterssons 
minnesfond och stiftelsen Donationsgårdarna är nu reviderade av 
utsedd revisor. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna 2017 års upprättade årsredovisningar för de av Sävsjö 
kommun förvaltade stiftelserna. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 103 
66.2018.106  Utskottet § 93 
 

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2017 samt hemställan 
om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter, 
Jönköpings län 

 
Föredragna handlingar Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2017 avseende  
  Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 
 
Redogörelse  Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och  
  verksamhetsplan för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
  län 2017. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att för Sävsjö kommuns del godkänna årsredovisningen 2017 avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 104 
66.2018.106  Utskottet § 94 
 

Samråd inför fastställande av Kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings läns budget 2019 

 
Föredragna handlingar Handlingar från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

avseende samråd inför budget 2019. 
 
Redogörelse Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har skickat förslag till 

budget 2019 till medlemskommunerna för samråd. 
 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att Sävsjö kommun för sin del tillstyrker föreliggande förslag till budget 
och medlemsavgift på 305 500 kronor för år 2019 avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 
 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
 

 
 
  KS § 105 
66.2018.106  Utskottet § 98 
  

Samråd Höglandsförbundets budget 2019, verksamhetsplan  
2020-2021, inklusive tjänsteprislista  

 
Föredragna handlingar Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundet 2018-05-18 § 20. 
  Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021, inklusive tjänsteprislista. 
 
Redogörelse Höglandsförbundet har överlämnat budget 2019, verksamhetsplan 

2020-2021, inklusive tjänsteprislista, till medlemskommunerna för 
samråd 

 
Förslag  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
Delges: 
Höglandsförbundet - - - - - - 
Ekonomiavdelningen 
 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 20 (24) 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

Justerandes sign 
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  KS § 106 
12.2018.253  Utskottet § 115 

 
Försäljning av industrimark på södra industriområdet 

 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
  Förslag till köpeavtal. 
 
Redogörelse En förfrågan har kommit om att köpa del av fastigheten Eksjöhovgård 

7:1, ca 2 000 m2 på södra industriområdet i Sävsjö. Det aktuella 
området är obebyggt och planlagt för industri. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna försäljning av industrimark enligt upprättat köpeavtal, 
samt 
 
att ge utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson i uppdrag att 
underteckna köpekontrakt och köpebrev när vilkoren i köpeavtalet 
uppfyllts. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen  - - - - - 
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  KS § 107 
99.2018.141  Utskottet § 99 
 
  Remissyttrande Träbyggnadsstrategi Jönköpings län 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Veronika Johansson, miljö- och 

hållbarhetsstrateg. 
  Remiss från Klimatrådet, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Redogörelse  Klimatrådet bildade i december 2016 en arbetsgrupp med syfte att bidra 

till att utveckla och öka träbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen 
deltar kompetens från näringsliv, forskning, utbildning, fastighet och 
försäkringsbranschen. Strategins fokus är att bidra till att lösa 
klimatfrågan och samtidigt förstärka förutsättningarna för träindustrin 
som är en viktig näringsgren i länet och i Sävsjö kommun. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ställa sig bakom utvecklingsavdelningens yttrande. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Länsstyrelsen - - - - - - 
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  KS § 108 
51.2018.111  Utskottet § 104 
 
  Affischering inför valet september 2018 
 
Redogörelse  Inför valet i september i år aktualiseras frågan om ordningen för 

partiernas affischering. I ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sävsjö kommun” antagna av kommunfullmäktige, anges hur 
affischering får ske. Utöver detta finns förslag att i samband med valet 
september 2018 tillåta affischering på platser markerade i ovannämnda 
kartskisser. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
  

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förslag på ytor för 
affischering.  

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att till partier representerade i kommunfullmäktige översända 
information om regler och markerade markområden för valaffischering. 

Delges: 
Kommunkansliet 
Partier  - - - - - - 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
  
63.2018.002  KS § 109 
  
 Delegationsbeslut 
 
Föredragna handlingar  

 4/2018 omdisponering av investeringsmedel för uppsättning av ny 
pollare med el på torget i Sävsjö. 

 5/2018 omdisponering av investeringsmedel till 
beläggningsåtgärder. 

 6/2018 omdisponering av investeringsmedel för 
beläggningsåtgärder Hjärtlandavägen. 

 7/2018 omdisponering av investeringsmedel för färdigställande av 
lekplats i Rörvik. 

 8/2018 omdisponering av investeringsmedel till färdigställande av 
Sockerklaras lekplats, etapp 1. 

 9/2018 omdisponering av investeringsmedel till färdigställande av 
växthus. 

 10/2018 omdisponering av investeringsmedel till årligt 
fordonsanslag på parkenheten. 

 11/2018 omdisponering av investeringsmedel till färdigställande av 
dagvattenbrunnar i Sävsjö. 
12/2018 omdisponering av investeringsmedel till inköp av 
markvibrator gatuenheten.. 
13/2018 omdisponering av investeringsmedel till nytt julgransfäste 
och eltillförsel i Stockaryd. 
14/2018 omdisponering av investeringsmedel till renovering av 
planteringar Kopparslagaregatan, Sävsjö. 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

- - - - - - - 
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KS § 110  
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-05-22 och 2018-05-29. 
  

b) 
 

Protokoll bolag. 
 

c) Inspektion Överförmyndarnämnden. 79-2018-106 
 

d) Personalfrågor. 
 

e) Budgetprocess. 

f) Nationaldag. 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
   
  att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna. 
   

- - - - - -  
 
 


