
Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 1 (27) 
Kommunstyrelsen 2018-11-06 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 6 november 2018  
klockan 13.15 – 17.05 

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 
Christer Sandström (C) 
Ing-Marie Arwidsson, (KD) till och med 16.40 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Fredrik Håkansson (KD), klockan 16.40-17.05 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Miriam Markusson Berg, socialchef § 165 
Karolina Rellme, planstrateg §§ 154, 155, 162 
Åsa Elmersson mark- och exploateringsstrateg §§ 154, 155, 162 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 142-145, 157 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 146 
Carl Odelberg, avdelningschef Njudung Energi AB §§ 144, 157 
Fredrik Håkansson (KS) ej tjänstgörande ersättare klockan 13.15-16.40 
Matilda Henriksson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Jönsson (V), insynsplats 
 

Utses att justera Lena Persson (S) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 8 november 2018 klockan 09.00 

Under- 
skrifter 

Ordförande  
....................................................................................................

§ 142 - 165 

  /Stefan Gustafsson   

 Sekreterare 
 

 
........................................................................................................ 

  /Jan Holmqvist/                                   

 Justerande 
 

 
........................................................................................................ 

  /Lena Persson/                       

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-11-06  

Datum för  
anslags uppsättande 

2018-11-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2018-12-03 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   

Underskrift ……………………………………………………… 
/Carina Hjertonsson/ 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
15.2018.041  KS § 142 
 
  Upphävande av tidigare investeringsbeslut 
 
Redogörelse I budgeten för år 2019 beslutades om investeringsanslag för projekt 

både för 2019 och 2020. Eftersom budgetbeslutet för 2018 även 
innefattade investeringsbeslut för 2019 måste förra årets beslut för 2019 
återkallas. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende de i bilaga 
upptagna investeringsprojekten vilka sammanlagt uppgår till  
49 700 000 kronor. 

 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
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  KS § 143     
15.2018.041  Utskottet § 188 
 
  Verksamhetsplan 2019 med utblick mot åren 2020-2021 
 
Redogörelse  Verksamhetsplan 2019 med utblick mot åren 2020-2021 
  är under utarbetande. 
 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-11-06. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
 
Föredragna handlingar Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förslag till 

verksamhetsplan 2019 – med utblick mot åren 2020-2021. 
  
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att fastställa verksamhetsplan och driftsbudget för 2019 med utblick 
2020-2021, investeringsbudget 2019 och 2020 i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige 2018-06-18, § 65 med följande justeringar; 
 

 Kommunstyrelsens budget justeras med: 
  + 796 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 + 1 000 tkr för flytt av effektivisering av fastighetsförvaltningen till 

teknisk nämnd 
 + 625 för flytt av effektivisering av administration till övriga 

nämnder 
 
 Teknisk nämnds budget justeras med: 

 + 218 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 1 000 tkr för effektivisering av fastighetsförvaltningen 
 - 23 tkr för effektivisering av administration 

 
 Myndighetsnämndens budget justeras med: 

  + 156 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 
  Överförmyndarnämndens budget justeras med: 

   + 133 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 
  Kultur- och fritidsnämndens budget justeras med: 

  + 204 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 23 tkr för effektivisering av administration 
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  KS § 143   forts 
 
  Barn- och utbildningsnämndens budget justeras med: 

 + 5 425 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 313 tkr för effektivisering av administration 
 - 1 025 tkr för justering av barn- och elevantal 
 + 2 000 tkr från integrationsfonden 

 
 Socialnämndens budget justeras med: 

  + 4 291 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 265 tkr för effektivisering av administration 
 + 3 000 tkr från integrationsfonden 

 
 Finansförvaltningens budget justeras med: 

  - 901 tkr i ökade pensionskostnad enligt prognos från Skandia 
2018-08-31 

 + 2 167 tkr i ökade skatteintäkter och generella statsbidrag på 
grund av höjning av invånarantal med +50 

 + 11 106 tkr i utfördelade lönekostnadsökningar 
 + 5 000 tkr i omfördelning från integrationsfonden 

 
Resultatet för 2019 förbättras med + 2 173 tkr till 10 380 tkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att den beslutade effektiviseringen för år 2020 och 2021 sänks från 2% 
till 1% vilket motsvarar en effektivisering på 20 368 tkr. 

   
Övriga nämnder - nämndmål och styrtal 2019 
 
Enligt utvecklingsstrategin ska nämnder ta fram nämndmål och styrtal 
inför 2019. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anmäla lämnade mål och styrtal från kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden samt 
myndighetsnämnden. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
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15.2018.041  KS § 144 

 
Taxor 2019 

 
Föredragen handling  Förslag till taxor 2019. 
 
  Ekonomichefen presenterade förvaltningarnas förslag till taxor 2019. 
 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att beslut om taxa för serveringstillstånd gäller för år 2019, 
 

att taxa för trygghetslarm inte indexregleras utan beslutas årligen,  
 
att vård- och omsorgsavgift tillåts höjas med 1 procent, samt  
 
att i övrigt anta föreliggande förslag på taxor 2019.  

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 

  att förslaget till renhållningstaxa återremitteras till utskottet. 
Delges: 
Kommunfullmäktige 
Utskottet - - - - - -  
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15.2018.041  KS § 145 
 

Kommunstyrelsen allmän nämnd – mål och styrtal 2019 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande mål och styrtal 
för kommunstyrelsens allmänna nämnd 2019: 
 
Nämndens mål: 
1. Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalité 
2. Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk 

hushållning. 
3. Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen 

som i möten med medborgare. 
4. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 

organisationen med god kompetens. 
   

Styrtal: 
1a. Ekonomi- och personalavdelningen ska under 2019 genomföra var 
sitt projekt, kopplat till så kallad tjänstedesign, i syfte att förbättra den 
interna servicen till andra förvaltningar. 

 
2a Kommunstyrelsen ska kunna redovisa ett ekonomiskt  överskott på 
minst 2 % av tilldelad ram. 

 
2b. Antalet tjänster på kommunledningskontoret ska genom 
effektivisering den 30 september 2019 ha minskat med minst en i 
förhållande till året innan. 
 
Vi målsätter följande nyckeltal inom hållbar utveckling; 
 
2c. Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vid årets slut  
vara 50 %. 

 
2d. Andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används ska 
vara minst 30 %. 

 
2e. Andel inköp av ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ska 
vara 25 % 2019. 

 
2f. Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen 
ska under 2019 inte understiga 90 %. 
 
2g. Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30g / 
portion. 
 
2h. Antal papperskopior från nätverksanslutna skrivare ska under 
perioden september 2018 till september 2019 minska med 10 %. 
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KS § 145    forts 
 
3a. Under 2019 vara delaktiga i minst 10 ”dialogmöten” med invånare i 
Sävsjö kommun. 
 
3b. Under 2019 ska minst fyra gemensamma personalträffar 
genomföras i kommunalhuset. 
 
3c. Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen 
med fem tjänster under 2019. 
 
4a. Personalomsättningen i kommunalhuset ska inte vara högre  
än 10 %. 
 
4b. Under 2019 ska en ny handlingsplan för att vara en attraktiv 
arbetsgivare presenteras. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunchef Jan Homqvist i uppdrag att leda arbetet med 
implementering av äldreplanen ”Livslust – hela livet” i kommunens 
förvaltningar, samt 
 
att fastställa kommunstyrelsens allmänna nämnds mål och mätning av 
dessa enligt redovisningen ovan. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
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15.2018.041  KS § 146 
 
Kommunstyrelsen teknisk nämnd – mål och styrtal 2019 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande mål för 
kommunstyrelsens tekniska frågor: 

 
Nämndens mål:  
1 All mat som serveras ska upplevas som god. 
2 Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård. 
3 Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra 
energibesparingar i verksamheten. 
4 Att samtliga medarbetare inom enheterna gata/ park och kommunal 
service rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare. 
 
Mätning av mål: 
1a. Alla verksamheter ska haft minst ett måltidsråd under 2019. 
 
2a. Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser. 
 
2b. Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under 
året. 
 
3a. Sammanställning av energibesparande insatser under året. 
 
3b. Genomföra minst fem energibesparande insatser under året. 
 
4a. Minsta värde 4,5 ( medarbetarenkät skala 1-6) 
 
4b. Minst 90 % av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar 
Sävsjö kommun som arbetsgivare. 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastställa kommunstyrelsens tekniska nämnds mål och mätning av 
dessa enligt redovisningen ovan. 

Delges: 
Serviceförvaltningen - - - - - -  
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15.2018.041  KS § 147  
 
  Kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden 
 
Föredragen handling  Förslag till kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden 
 
Redogörelse  I utvecklingsstrategin har nio utvecklingsområden lyfts fram. Varje  

år ska kommunstyrelsen besluta om vilka av dessa områden som 
särskilt ska prioriteras. För 2019 har nedanstående områden valts ut: 
 
1. Ungdomars initiativ och engagemang 

 Under 2019 ska ett kommunalt ungdomsråd med ungdomar 
representerade i hela kommunen träffas vid minst fyra 
tillfällen. 
 

2. Entreprenörskap för framtiden 
 Under 2019 ska minst fem företagsfrämjande aktiviteter 

arrangeras för att stärka den digitala kompetensen i 
kommunens företag. 

 Minst tio nya företag ska startas 2019 efter affärsutveckling 
på Science Park i Tillväxthuset, Sävsjö kommun. 
 

3. Öppenhet och gemenskap 
 Andelen arbetslösa födda utomlands ska vid 2019 års slut 

högst ligga i nivå med genomsnittet för länet. 
 Andel deltagare som börjat arbeta eller studera efter avslut i 

kommunens arbetsmarknadsverksamhet ska vara högre än 
snittet i länet. 
 

4. Alla får plats hela livet. 
 I arbetet med delaktighet kommer fokus ligga på att utifrån 

delaktighetstrappan fokusera på dialog, inflytande och 
medbeslutande. 

 Kommunikationsavdelningen ska under 2019 genomföra ett 
projekt, kopplat till så kallad tjänstedesign, i syfte att utveckla 
den interna servicen till andra förvaltningar. 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta föreliggande prioriterade utvecklingsområden och styrtal/ 
uppdrag för 2019 avseende kommunstyrelsen. 

Delges: 
Kommunlednings- 
kontoret 
Sävsjö Näringslivs AB - - - - - - 
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  KS § 148 
80.2018.109  Utskottet § 176 
 
  Svar på medborgarförslag om lösspringande katter 
 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, myndighetschef. 
 
Redogörelse  I förslaget påtalas att även katter på samma sätt som hundar, bör hållas 

kopplade. I tjänsteskrivelsen ges ärendebeskrivning och bakgrund med 
förslag på åtgärder om problem finns med lösspringande katter. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att förslaget om att katter ska hållas kopplade hänvisas till 
polismyndigheten, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 149 
88.2018.006  Utskottet § 177 
 
  Motioner och medborgarförslag som inte färdigbehandlats  
  2018-09-30 
 
Föredragen handling  Förteckning Motioner och medborgarförslag som inte färdig-behandlats 

2018-09-30. 
 
Redogörelse   Enligt kommunfullmäktiges reglemente ska redovisning två gånger per 

år lämnas till kommunfullmäktige av motioner och medborgarförslag 
som inte är färdigbehandlade. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 
  att lägga redovisningen till handlingarna. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 150 
66.2018.106  Utskottet § 178 
 
  Delårsrapport 2018-06-30 Höglandsförbundet 
 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag från Höglandsförbundets direktion 2018-09-28 § 39.
  Delårsrapport. 
 
Redogörelse  Delårsrapporten avseende Höglandsförbundet har fastställts av 

direktionen och överlämnats till medlemskommunerna för kännedom. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 151 
79.2018.106  Utskottet § 185 
 

Reglemente och samverkansavtal för Höglandets 
överförmyndarnämnd 

 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Fantenberg, 

överförmyndarhandläggare, Vetlanda 
 Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd på 

Höglandet. 
 Förslag till samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och 

överförmyndarverksamhet. 
 
Redogörelse Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit 

överens om att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam 
nämnd och ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten. För 
den gemensamma nämnden ska finnas ett reglemente. Reglementet 
ska antas av respektive kommunfullmäktige i de samverkande 
kommunerna. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-11-06. 

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

att för Sävsjö kommuns del godkänna upprättat reglemente för 
Höglandets överförmyndarnämnd, samt 

 
att för Sävsjö kommuns del godkänna upprättat samverkansavtal för 
Höglandets överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
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  KS § 152 
151.2018.252  Utskottet § 179 
 
  Förvärv av fastigheten Sävsjö 12:24, Ljungagatan 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
  Förslag till köpeavtal. 
  Karta. 
  Fastighetsregisterdatautdrag. 
  Utdrag ur bolagsregistret. 
 
Redogörelse  Fastigheten Sävsjö 12:24 är centralt och strategiskt placerad i Sävsjö 

tätort. Fastigheten lämpar sig väl för flerbostadshus i olika 
upplåtelseformer och för olika typer av boenden. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att förvärva fastigheten Sävsjö 12:24 för 2 miljoner kronor, samt 
 
att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 153 
151.2018.252  Utskottet § 180 
 
  Förvärv av fastigheten Läkaren 2, Västra Parkgatan 16, Sävsjö 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
  Förslag till köpeavtal. 
  Foto 
  Klipp ur detaljplanen. 
  OVK - påminnelse 
  Fastighetsregisterdatautdrag. 
  Utdrag ur bolagsregistret. 
 
Redogörelse  Socialförvaltningen hyr idag fastigheten Läkaren 2 av Axel Andersson & 

Son. Fastigheten används idag som korttidsboende.  
 
  Hyreskontraktet är upprättat så att hyresgästen står för nödvändiga 

investeringar i byggnader och mark. Socialförvaltningen hyr markplanet 
och garagen är uthyrda externt genom fastighetsägaren. De externa 
hyresgästerna har meddelats uppsägning. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att förvärva den bebyggda fastigheten Läkaren 2 för 1,5 miljoner kronor, 
samt 
 
att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
  
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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14.2017.214  KS § 154   
 
  Upphävande av områdesbestämmelser Sibbarp 1:17 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
 
Redogörelse  I samband med utarbetande av ny detaljplan för del av Sibbarp 1:17 

(Solvik), Sävsjö kommun, behöver områdesbestämmelserna upphävas. 
 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att upphäva områdesbestämmelser lagakraft 1991-06-26 för område 
markerat ”a” på plankartan tillhörande planförslaget.  

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
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14.2017.214  KS § 155 
 
  Detaljplan för del av Sibbarp 1:17 (Solvik), Sävsjö kommun 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
  Granskningsutlåtande. 
  Planbeskrivning. 
  Kartskiss 
 
Redogörelse  Förslag till ny detaljplan har upprättats för del av Sibbarp 1:17, Solvik. 

Detaljplanen har varit utställd på granskning och ett antal synpunkter 
har inkommit. I granskningsutlåtandet sammanfattas inkomna yttanden 
och bemöts med kommentarer. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att ta upprättat granskningsutlåtande som eget, 
 
att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt 
 
att anta planförslaget. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  - 
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  KS § 156 
132.2018.109  Utskott § 175 
 
  Svar på motion angående kameraövervakning av ristippar 
 
Föredragna handlingar  Motion från Moderaterna. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  Bakgrunden till motionen är de problem med nedskräpning med  annat 

än trädgårdsavtall som förekommer vid ristipparna. 
 
  Njudung Energi har getts möjlighet att yttra sig över motionen. Utifrån 

erfarenheter vid Flishultstippen anser de inte att kameraövervakning 
löser problemet. Det åtgår förhållandevis stora resurser för att samla in 
och bearbeta den information som kommer från bevaknings-kamerorna. 
Njudung Energi avser att återkomma med förslag till andra lösningar 
vad gäller trädgårdsavfallet i Sävsjö. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att med hänvisning till kommunchefens yttrande anse motionen 
besvarad. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att återremittera ärendet till utskottet. 
Delges: 
Utskottet  - - - - - - 
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68.2018.450  KS § 157 
 

Återvinningscentraler/ristippar i Sävsjö kommun.  
 
Föredragen handling Skrivelse från Njudung Energi AB. 
 
Redogörelse I skrivelsen redogörs för hur renhållningen är organiserad i Sävsjö 

kommun och planer inför framtiden. 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar  

 
att återremittera ärendet till utskottet. 

Delges: 
Utskottet  - - - - - - 
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  KS § 158 
2.2018.133  Utskottet § 182 
 

Sävsjö Näringslivs AB med ansökan om medel från kommunens 
integrationsfond 

 
Föredragna handlingar  Skrivelse från Sävsjö Näringslivs AB. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  Sävsjö Näringslivs AB har inkommit med begäran om medel ur Sävsjö 

kommuns integrationsfond på 350 000 kronor för att kunna bidra till 
kommunens integrationsarbete avseende jobbskapande åtgärder. 
Liknande medel har erhållits ur fonden 2016-2018. 

 
Med tanke på att Sävsjö Näringslivs AB under tidigare år genomfört 
aktiviteter riktat mot nya svenskar och deras ingång på den svenska 
arbetsmarknaden, kan det upplevas rimligt att de också får medel 2019 
för att fullfölja detta. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att med hänvisning till kommunchefens skrivelse bevilja Sävsjö 
Näringslivs AB 350 000 kronor ur integrationsfonden 2019. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Sävsjö Näringslivs AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KS § 159 
2.2018.133  Utskottet § 183 
 
  Statliga ersättningar för mottagande av ensamkommande barn 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, 

chef/handläggare överförmyndarnämnden. 
 
Redogörelse  Överförmyndarnämnden har del av de statsbidrag som betalas ut till 

kommunen för mottagande av ensamkommande barn, dels genom avtal 
med socialförvaltningen, dels genom en fördelning beslutad av 
kommunstyrelsen. 

 
  Överförmyndarverksamheten går mot en samverkan med övriga 

höglandskommuner från den 1 januari 2019. Behovet av att ta del av 
statsbidraget för respektive kommuns räkning, kvarstår på samma sätt 
som innan. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att överenskommelser i ovannämnda skrivelse om statliga ersättningar 
för mottagande av ensamkommande barn i Sävsjö kommun från och 
med 1 januari 2019 gäller för den gemensamma 
överförmyndarnämndens räkning och kvarstår tills vidare. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Överförmyndarnämnden 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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KS § 160 
172.2018.003 Utskottet § 181 
 

Handlingsplan för Kemikaliesmarta förskolor 
 
Föredragna handlingar Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 § 82. 

Förslag till ”Handlingsplan för Kemikaliesmarta förskolor”, framtagen av 
miljö- och hållbarhetsstrateg Veronika Johansson, utvecklings-
avdelningen. 

 
Redogörelse Ett förslag på handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor har tagits 

fram. Handlingsplanen syftar till att minska mängden farliga kemikalier 
som barn utsätts för i Sävsjö kommuns förskolor. För att lyckas med 
detta behövs en kommunövergripande samsyn kring hur kemikalier ska 
hanteras i kommunen.  

 
 Handlingsplanen riktar sig till samtliga förvaltningar i kommunen 

inklusive kommunala bolag. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att fastställa Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Nämnder 
Kommunala bolag - - - - -  
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52.2018.805  KS § 161 
 
  Medfinansiering vid renovering av Kulturhuset i Sävsjö 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  Kulturhuset har behov av renovering. Det handlar dels om målning av 

tak, dels renovering av invändiga utrymmen, främst kök och ommålning 
av Galaxen. Totalt beräknas renoveringen uppgå till ca 1 miljon kronor. 
För att finansiera renoveringen kommer Kulturhuset gå in med ansökan 
till Boverket som kan stå för 50 % av renoveringskostnaden. Ett krav är 
dock att Sävsjö kommun garanterar medfinansiering med 30 %. 

 
  För att ansökan ska kunna vara inne i rätt tid föreslås att kommun-

styrelsen delegerar till utskottet att besluta om medfinansiering. Innan 
slutligt beslut fattas om medfinansiering, återkommer ärendet för politisk 
behandling. 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
  

att delegera beslut om medfinansiering i samband med Kulturhusets 
ansökan om renovering till Boverket till kommunstyrelsens utskott. 

Delges: 
Kulturhuset 
Utskottet  - - - - - - 
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  KS § 162 
149.2018.250  Utskottet § 184 
 
  Planbesked Horveryd 2:2, Vrigstad 
 
Redogörelse  Utvecklingsavdelningen har fått en förfrågan om planläggning för 

Horveryd 2:2 vid Slättsjön i Vrigstad som gäller möjlighet att planlägga 
mark för bostäder. Förfrågan gäller ungefär fyra nya tomter på 1000 
kvadratmeter vardera. 

 
  Efter noggrann politisk beredning med besök på området och en 

överläggning med länsstyrelsen lämnas följande förslag till 
kommunstyrelsen 

 
Förslag  att med hänvisning till information från länsstyrelsens representanter, i 

nuläget inte påbörja någon planläggning för bostadsbyggnation på 
fastigheten Horveryd 2:2. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen  - - - - - - - 
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15.2018.041  KS § 163 
 

Överföring investeringsmedel för genomförande av Sockerklaras 
lekplats, etapp 2 

 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson. 
 
Redogörelse Gata/park-enheten på serviceförvaltningen har vänt sig till 

utvecklingsavdelningen om det finns tillgängliga investeringsmedel inom 
centrumutvecklingsanslaget att använda till lekplatsrenovering i centrala 
Sävsjö. Detta då man nu ser ett bra utrymme att genomföra etapp 2 av 
renoveringen av Sockerklaras lekpark, då befintlig lekutrustning börjar 
bli hårt åtgången.  Därför önskar man att komma igång innan vintern. 
Parkenheten har slut på kvarstående medel för lekparksrestaureringar.  

 
På anslaget för ”Exploatering av nya bostadsområden”, projektnr  1729, 
finns det kvarstående medel för i år, då vi har bostadsexploatering i 
Tällevad som blivit framflyttad till första delen av nästkommande år.  

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för detta ändamål anslå upp till 450 000 kr ur anslaget 1729 från 
kommunstyrelsens investeringsbudget.  

Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen - - - - - -  
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  KS § 164 
 

Delegationsärenden 
 
 Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

 
 Underlag för centrala kompetensutvecklingsmedel: 
 Föreläsning programmering och digitalisering, barn- och 

utbildningsförvaltningen. 87.2017.002 
 Lastbilskörning på halkbana och yrkesförarkompetens, 

räddningstjänsten. 87.2017.002 
 Marknadsföringsbidrag Kulturhuset musik- och visfestival. 

52.2018.805 
 Bidrag till invigning av bystugan i Örsbyholm. 52.2018.805 
 Förordnande av tillförordnad barn- och utbildningschef  

2018-10-18--19. 22.2018.002 
 Fullmakt som ombud för Sävsjö kommun årsmöte med Leader 

Linné. 63.2018.002 
 Förändring av beslutsattestanter. 148.2018.002 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
- - - - - 
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KS § 165 
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-10-16. 
 

b) 
 

Protokoll bolag. 
 

c) Personalsituationen inom socialförvaltningen. 
 

d) Utvärdering av sommarjobb för unga. 
 

e) Julgranar. 

f) Upphandling. 
 

g) Kommunal mark som används som upplagsplats. 
 

h) Personalstatistik. 
   

Kommunstyrelsen beslutar 
   
  att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna. 
   

- - - - - -  
 
 


