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  Utdragsbestyrkande 
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Ordinarie ledamöter: 
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Tjänstgörande ersättare: 
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Marie Hogmalm ekonomichef § 20 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 16 
204.2017.007 Utskottet § 1 
 
  Granskning av kommunens hel- och delägda bolag 
 
Föredragna handlingar  Granskningsrapport. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av revisionens ordförande Björn Svensson 

och vice ordförande Lisbeth Johansson. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  På revisorernas uppdrag har PWC genomfört en granskning av 

kommunens hel- och delägda bolag. Revisorerna överlämnar rapporten 
till hel- och delägda bolag samt kommunstyrelsen för yttrande senast 
den 1 februari 2018. 

 
Förslag  Utskottet förslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 
  att till kommunrevisionen överlämna av ekonomichef Marie Hogmalm 

upprättad skrivelse, 
 
  att uppmana kommunens företag att med anledning av framkomna 

synpunkter överväga åtgärder, samt 
 
 att ge ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag att vid kommande 

översyn av ägardokument, föreslå förändringar utifrån genomförd 
granskning. 

 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - -   
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 KS § 17 
9.2018.012 Utskottet § 2 
 
  Upphandling av nytt verksamhetssystem till socialförvaltningen 
 
Föredragen handling  Sammanställd redovisning. 
 
Redogörelse  Socialförvaltningen är med i samordnad upphandling av nytt 

verksamhetssystem tillsammans med länets övriga kommuner. 
Införande planeras till 2019-2020. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att medge att socialförvaltningen upphandlar nytt verksamhetssystem, 
 
att i socialnämndens förslag till verksamhetsplan ska inarbetas 
effektiviseringar som motsvarar minst den ökade driftskostnaden, samt 
 
att redovisning ska ske av de förbättringar som införandet innebär för 
personal och medborgare. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 

 
 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - 
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  KS § 18 
9.2018.012  Utskottet § 3 
 

Investeringsmedel till införande av nytt skoladministrativt system 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, barn- och 

utbildningschef. 
 
Redogörelse Under 2015 initierades diskussioner i länets kommuner om upphandling 

av nytt skoladministrativt system. Länets E-utvecklingsråd involverades. 
För Sävsjö kommuns del var det av stort värde att genomföra 
upphandlingen tillsammans med andra kommuner i länet för att 
kostnaderna för införandet och driften skulle kunna bli så förmånlig som 
möjligt.  

 
Upphandlingen är nu avslutad och barn- och utbildningsförvaltningen 
anhåller om investeringsmedel motsvarande 781 000 kronor till 
införandet. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att medge att barn- och utbildningsförvaltningen upphandlar nytt 
skoladministrativt system, 
 
att i barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan ska 
inarbetas effektiviseringar som motsvarar minst den ökade 
driftskostnaden, 
 
att redovisning ska ske av de förbättringar som införandet innebär för 
personal och medborgare, samt 
 
att anvisa 781 000 kronor genom utökning av årets investerings-budget. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - 
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  KS § 19 
53.2017.111  Utskottet § 16 
 

Slutrapport parlamentarisk kommitté, reglemente med 
bestämmelser om ersättningar för Sävsjö kommuns 
förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022 

 
Redogörelse Under 2017 har en särskild kommitté arbetat med att förbereda 

den politiska organisationen för mandatperioden 2019 - 2022. 
Kommittén har bestått av ledamöter från samtliga politiska 
partier som är representerade i fullmäktige.  

 
  Dessa ordinarie ledamöter är Göran Häll (S), Anna-Karin 

Yngvesson (KD), Mats Hermansson (M), Arne Årevall (SD), 
Sten-Åke Claesson (C), Björn Jönsson (V). Vid kommitténs två 
sista möten har även partiernas ersättare varit kallade. Dessa är 
Kerstin Hvirf (S), Ing-Marie Arwidsson (KD), Bo Nilvall (M), 
Tobias Norén (SD), Johan Brogård (C), Stefan Fürst (V). 
Kommitténs sekreterare har varit kommunchef Jan Holmqvist. 

 
Kommitténs arbete utgår från beslut tagna i kommunfullmäktige 
2005-03-23, § 42, 2010-01-25 § 5,  
2013-09-16, §§ 9-10, 2014-12-15, §§ 7-14.  

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-02-06. 

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

att anta föreliggande slutrapport från den parlamentariska kommittén 
med tillhörande reglemente med bestämmelser om ersättningar för 
Sävsjö kommuns förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022. 

 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
15.2018.041  KS § 20 
 
  Budgetförutsättningar 
 
Föredragen handling Budgetförutsättningar och budgetdirektiv inför arbetet med budget och 

verksamhetsplan 2019-2021, upprättat av Marie Hogmalm, 
ekonomichef. 

 
Redogörelse  Budgetprocessen i Sävsjö kommun består av arbete med driftsbudget, 

investeringsbudget, verksamhetsmål och aktiviteter samt fastställande 
av taxor för kommande verksamhetsår. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta budgetförutsättningar och budgetdirektiv inför arbetet med 
budget och verksamhetsplan 2019-2021. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - -  
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  KS § 21 
16.2018.003  Utskottet § 4 
 
  PM om hot och våld och informationssäkerhet inför valet 2018 
 
Föredragen handling  PM om hot och våld och informationssäkerhet inför valet 2018, 

upprättad av Ywonne Gill, informationschef och Lars-Göran Andersson, 
räddningschef/säkerhetschef. 

 
Redogörelse  Hösten 2018 är det val i Sverige. Många tror att det kommer att bli en 

valkampanj av polarisering och ryktesspridning. MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, bedömer att det finns risk att svenska 
valet utsätts för påverkan från främmande makt och utsattheten för 
politiker ökar. I föreliggande PM ges information och lästips för att ha 
beredskap inför olika situationer. 

   
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta föreliggande PM om hot och våld och informationssäkerhet för 
förtroendevalda inför valet 2018, samt 
 
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Ywonne Gill 
L-G Andersson  - - - - - - 
Kommunfullmäktige  
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  KS § 22 
83.2017.730  Utskottet § 5 
 
  Upphandling LSS-boende 
 
Redogörelse  Socialnämnden har upphandlat platser i gruppbostad och vid dagens 

sammanträde redogörs för ärendet. 
 
  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Socialnämnden  - - - - - -  
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  KS § 23 
2.2018.133  Utskottet § 6 
 
  Socialförvaltningen om fondering av integrationsmedel 
 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag socialnämnden 2017-12-20 § 110. 

Tjänsteskrivelser upprättade av Anette Gustafsson och Jan Holmqvist, 
kommunchef. 

 
Redogörelse  Socialnämnden har inkommit med begäran om att 8 miljoner kronor av 

2017 års resultat ska fonderas till en resultatfond som disponeras av 
nämnden. Skälet till begäran är att underlätta arbetet med integration 
kommande år. 

 
När kommunen inrättade en gemensam integrationsfond hösten 2015 
togs detta beslut utifrån principen att inte låta  enskilda nämnder ha 
resultatutjämningsfonder.  

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att med hänvisning till skrivelse av kommunchef Jan Holmqvist, avslå 
socialnämndens begäran. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Socialförvaltningen   
Ekonomiavdelningen - - - - - - 
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  KS § 24 
81.2017.133  Utskottet § 7 
 
  Ersättning till stödpersoner 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av funktionschef Lillemor Hultqvist. 
 
Redogörelse  I kommunstyrelsens beslut den 3 oktober avseende ersättning till 

stödpersoner framgår att 25 000 kronor reserveras ur 
integrationsfonden som ersättning till stödpersoner som utses, samt att 
socialförvaltningen ges i uppdrag att administrera ärendet.  

  Då intresset för stödperson har varit stort ser socialförvaltningen att de 
25 000 kronor som avsatts inte täcker kostnaderna.  

 
  Regeringen har tagit beslut om att tillfällig ersättning ska betalas ut åren 

2017/2018 för att stärka kommunernas möjlighet att stödja 
ensamkommande unga i asylprocessen. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att den tillfälliga ersättningen för ensamkommande unga avsätts för att 
täcka kostnader för bland annat insatsen ”stödperson” enligt tidigare 
beslut i kommunstyrelsen 2017-10-03,  § 146. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Socialförvaltningen 
Integrationsstrategen   
Ekonomiavdelningen - - - - - 
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  KS § 25 
2.2018.133  Utskottet § 8 
 
  HVB-hem i Sävsjö 
 
Föredragen handling  Skrivelse från Jan Brandin. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO/SIA 
 
Redogörelse  HVB-hemmet på Hembygdsvägen i Sävsjö håller på att avvecklas, 

hyrestiden räcker till och med 31 mars och de som bedömts vara 18 år 
har flyttats till asylboenden i kommunen. I skrivelsen från Jan Brandin 
föreslås att en verksamhet ska fortsätta i lokalerna under den 
återstående hyrestiden och att där ska vara öppet för tidigare boende 
på HVB-hemmet. 

 
  I skrivelsen som upprättats av Lillemor Hultqvist framgår att sedan 

senhösten 2017 bedriver Jobbhuset i samverkan med fritidsgårdarna 
och civilsamhället ett projekt med syfte att skapa mötesplatser och 
inkludering på Skyttecentret ”World Café”. Det kommer övervägas att 
utöka denna om så erfordras för att ännu bättre möta de behov som 
finns hos personer som tidigare haft sin hemvist i HVB-hem. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att med hänvisning till tjänsteskrivelse från socialförvaltningen avslå 
förslaget. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Jan Brandin 
Socialförvaltningen - - - - - - 
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  KS § 26 
10.2018.214  Utskottet § 9 
 

Samråd för Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del 
av Hjärtnäs 2:3 m.fl Sävsjö kommun 

 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
  Planbeskrivning. 
  Kartskiss. 
 
Redogörelse  Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan för 

utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3 med flera. 
Området är utpekat i gällande översiktsplan att planläggas som 
industrimark. 

 
Kommunen har förvärvat aktuellt område och marken ska planläggas 
för framtida exploatering. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att förslaget kungörs för samråd. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att delegera till kommunstyrelsens utskott att besluta om samråd. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
Utskottet 
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  KS § 27 
11.2018.214  Utskottet § 10 
 
  Samråd för detaljplan del av Ripan 14, Sävsjö tätort. 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Anders Rodewald, planarkitekt. 
  Planbeskrivning. 
  Kartskiss. 
 
Redogörelse  Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för del av Ripan 14 

i Sävsjö. Förslaget innebär att del av Ripan 14 upplåts till 
skolverksamhet, att Rönnbärsvägen omvandlas till gångfartsområde 
inom planområdet och att en ny vändplan anläggs i anknytning till 
Rönnbärsvägen. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
  att förslaget kungörs för samråd. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
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  KS § 28 
14.2017.214  Utskottet § 11 
 

Samråd för detaljplan Sturevallen, del av Eksjöhovgård 7:2, Sävsjö 
tätort. 

 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Anders Rodewald, planarkitekt. 
  Planbeskrivning. 
  Kartskiss. 
 
Redogörelse  Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för Sturevallen i 

Sävsjö. Förslaget syftar till att pröva områdets lämplighet för bostäder, 
samlingslokaler och skolverksamhet, samt att tillåta byggnader i sex, 
fyra och två våningar. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
  att förslaget kungörs för samråd. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
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  KS § 29 
12.2018.253  Utskottet § 12 
 

Försäljning av industrimark på Södra industriområdet, del av 
Eksjöhovgård 7:1, Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg och Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef. 
  Förslag på köpekontrakt. 
  Kartskisser. 
 
Redogörelse  En förfrågan har inkommit om att köpa del av Eksjöhovgård 7:1, ca 

8 650 m2 på Södra industriområdet i Sävsjö. Det aktuella området är 
obebyggt och planlagt för industri och ligger intill 
Smedgatan/Vinkelgatan. 

 
  Intressenten hyr idag lokaler av AB Sävsjö Industribyggnader, 

ambitionen är att utveckla verksamheten och möta de krav som ställs 
på verkstäder av detta slag. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att sälja del av fastigheten Eksjöhovgård 7:1, i enlighet med 
tjänsteskrivelse och köpekontrakt. 
 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
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  KS § 30 
14.2018.251  Utskottet § 13 
 
  Exploatering Tällevad 11 alternativt Tällevad 111 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
  Kartskisser. 
 
Redogörelse  Detaljplanerna för Tällevad 11 och Tällevad 111 vann laga kraft 2016-

04-25. I både planbeskrivningen för Tällevad 11 och Tällevad 111 står 
det under rubriken Genomförande att ”kommunstyrelsen kommer i ett 
senare skede besluta om exploateringsordning”. För att ha 
tomtberedskap bör ett av dessa två områden börja exploateras med 
start under år 2018. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att genomföra exploatering av Tällevad 11 under år 2018. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
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  KS § 31 
90.2017.007  Utskottet § 14 
 
  Granskning av myndighetsnämnden 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Björn Svensson, revisionens ordförande. 
  Granskning av ärendehanteringen inom myndighetsnämnden. 
  Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2017-09-14. 
  Skrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, och 

myndighetsnämnden. 
  PM upprättad av KPMG. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

myndighetsnämnden. 
 

Kommunchefen presenterar åtgärder som genomförs/kommer 
att genomföras med anledning av synpunkter framförda i 
granskningsrapporten:  
 

1. Regelbundna möten mellan kommunchef och 
myndighetsförvaltnings medarbetare kring deras 
upplevelse av den kommunala organisationens 
inställning till förvaltningens arbete 

2. Rutiner vad gäller ansvar för anmälan av tillståndspliktig 
verksamhets mm till myndighetsnämnden fastställs av 
kommunens ledningsgrupp under februari 2018. 

3. Information till kommunens ledningsgrupp av gällande 
lagstiftning samt myndighetsförvaltningens rutiner med 
avseende på detta. 

4. Utbildning av samtliga chefer i kommunen i gällande 
lagstiftning. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att till kommunrevisionen överlämna av kommunchef Jan Holmqvist 
framtaget yttrande. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - - 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Revisionen  
Myndighetsnämnden - - - - -  
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31.2018.105  KS § 32 
 
  Marknadsföring Sävsjö kommun 
 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson och Ola 

Bengtsson förvaltningschef, serviceförvaltningen. 
 
Redogörelse Sävsjö Innebandyklubb har inkommit med ett erbjudande om ett 

marknadsföringspaket för kommunen. Sävsjö IBK ligger på en hög nivå 
inom sin seniorverksamhet på både dam- och herrsidan vilket ger 
synlighet i i media lokalt och regionalt. 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att beställa ett marknadsföringspaket under år 2018 på 45 000 kronor, 
där fokus ligger på arenasynlighet och busskylt, 
 
 att medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov,  
 
att uppdra åt serviceförvaltningen att beställa paketet och att samordna 
kommunens arbete med beställningen, samt 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen 
redovisa åtgärder som vidtas för att uppnå en koncernsamordning av 
marknadsföringsinsatser.  

Delges: 
Sävsjö IBK 
Utvecklingsavdelningen 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen   
Kommunlednings- 
kontoret  - - - - - - 
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87.2017.002   KS § 33 
  
  Delegationsbeslut 
 
Föredragna handlingar   

 34/2017 serviceförvaltningschef, omdisponering av 
investeringsmedel asfaltsåtgärder gator i Sävsjö. 

 35/2017 serviceförvaltningschef, omdisponering av 
investeringsmedel montering och anslutning juldekorationer i 
Vrigstad, Stockaryd och Rörvik 

 Hemsändningsbidrag, höjning av ersättning per hemsändning. 
25.2018.142 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

- - - - - - - 
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KS § 34  
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-01-23. 
  

b) 
 

Försäljning av tomt, del av Skrapstad 2:18. 130.2017.253 
 

c) Återvinningsstationer. 
 

d) Protokoll bolag. 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
  att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna. 
Delges: 

- - - - - -  
 
 


