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1 Sävsjö kommun 

Budgetöverenskommelse KF § 65 
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Resultatbudget 

  Bokslut Årsbudget Helårsprog. Beslut KF KF fastställer 
verksamhetsplan 

(Belopp tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Verksamhetens 
intäkter 221 356 180 000 190 084 190 000 195 000 200 000    

Verksamhetens 
kostnader -856 383 -857 744 -865 190 -877 989 -888 432 -906 957    

Avskrivningar -25 088 -25 000 -23 073 -26 387 -26 438 -26 117    

Verksamhetens 
nettokostnad -660 115 -702 744 -698 179 -714 376 -719 870 -733 074    

Skatteintäkter 452 544 491 761 473 809 488 356 502 130 517 217    

Kommunalekono
misk utjämning 246 184 216 604 237 277 231 668 231 021 226 052    

Finansiella 
intäkter 4 893 3 419 5 854 2 959 2 959 2 959    

Finansiella 
kostnader -191 -410 -225 -400 -400 -400    

Resultat före 
extraordinära 
poster 

43 315 8 630 18 536 8 207 15 840 12 754    

Extraordinära 
intäkter 0 0 0 0 0 0    

Extraordinära 
kostnader 0 0 0 0 0 0    

Betald skatt 0 0 0 0 0 0    

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0    

Årets resultat 43 315 8 630 18 536 8 207 15 840 12 754    

 

Budget per nämnd 

  Bokslut Årsbudget Helårsprog. Beslut KF KF fastställer 
verksamhetsplan 

(Belopp tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige -1 152 -1 106 -1 150 -1 115 -1 124 -1 133    

Kommunstyrelse 
inklusive tekniskt 
utskott 

-72 959 -71 910 -76 837 -64 074 -60 953 -60 085    

Barn- och 
utbildningsnämnd -301 058 -305 229 -309 826 -306 451 -309 401 -310 661    

Socialnämnd -224 876 -254 904 -260 373 -256 624 -257 393 -258 175    

Kultur- och 
fritidsnämnd -21 512 -23 218 -24 031 -22 836 -22 926 -23 017    

Myndighetsnämnd -15 054 -15 185 -15 725 -16 437 -16 465 -16 493    

Överförmyndar- 
nämnd -1 879 -1 486 -1 679 -1 489 -1 492 -1 495    

Valnämnd -2 -255 -255 -255 -5 -5    

Revision -805 -712 -712 -716 -720 -724    

Summa nämnder -639 297 -674 005 -690 588 -669 997 -670 479 -671 788    
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Sammandrag investeringsbudget 2019-2021 

  Bokslut Årsbudget Helårsprog. Beslut KF KF fastställer 
verksamhetsplan 

(Belopp tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen 20 080 38 850 35 842 38 400 24 200 23 300    

Tekniskt utskott 7 451 8 300 8 300 3 900 5 450 5 100    

Barn- och 
utbildningsnämnd 3 108 3 165 3 946 3 400 3 300 3 300    

Socialnämnd 1 274 700 700 1 300 6 000 2 200    

Kultur- och 
fritidsnämnd 9 060 5 245 4 150 2 850 2 550 5 600    

Myndighetsnämnd 722 350 240 2 400 4 820 4 820    

Summa 41 695 56 610 53 178 52 250 46 320 44 320    

 

Balansbudget 
  Bokslut Årsbudget Helårsprog. Förslag verksamhetsplan 

(Belopp tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Tillgångar:       

Materiella anläggningstillgångar 378 856 407 045 404 700 430 563 453 445 471 648 

Finansiella 
anläggningstillgångar 26 490 26 520 26 500 26 500 26 500 26 500 

Förråd 1 420 1 600 3 200 1 500 1 500 1 500 

Fordringar 49 485 55 000 52 400 50 000 50 000 50 000 

Kassa och bank 220 789 133 823 150 000 122 386 123 023 122 321 

Summa tillgångar 677 040 623 988 636 800 630 949 654 468 671 969 

Eget kapital och skulder:       

Eget kapital ex. årets resultat 367 516 400 358 410 831 429 367 437 574 453 414 

Årets resultat 43 315 8 630 18 536 8 207 15 840 12 754 

Avsättningar 8 077 10 000 8 433 8 375 8 054 7 801 

Långfristiga skulder 41 812 15 000 15 000 0 0 0 

Kortfristiga skulder 216 320 190 000 184 000 185 000 190 000 195 000 

Resultat före extraordinära 
poster 677 040 623 988 636 800 630 949 651 468 668 969 

Borgensåtagande 870 800 870 800 885 800 885 800 885 800 885 800 

Pensionsförpliktelser före 1998 
inklusive löneskatt 272 704 265 817 267 917 262 192 255 426 250 420 
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Finansieringsbudget (kassaflödesanalys) 
  Bokslut Årsbudget Helårsprog. Förslag verksamhetsplan 

(Belopp tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat enligt 
resultaträkning 43 315 8 630 18 536 8 207 15 840 12 754 

Justering för av- och 
nedskrivningar 25 088 25 000 23 073 26 387 26 438 26 117 

Justering för gjorda avsättningar 68 1 500 356 -58 -321 -253 

Justering för ianspråktagna 
avsättningar 0 0 0 0 0 0 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 0 0 0 0 0 0 

       

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar 7 388 6 000 -2 915 2 400 0 0 

Ökning/minskning förråd och 
varulager 274 80 -1 780 1 700 0 0 

Ökning/minskningar kortfristiga 
skulder 32 911 5 000 -32 320 1 000 5 000 5 000 

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 109 044 46 210 4 950 39 636 46 957 43 618 

       

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -42 007 -56 610 -53 178 -52 250 -46 320 -44 320 

Erhållna investeringsbidrag och 
andra inkomster -312 0 0 0 0 0 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 100 353 0 4 261 0 0 0 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 0 223 0 0 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 58 034 -56 387 -48 917 -52 250 -46 320 -44 320 

       

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 0 

Amortering av skulder 0 0 0 0 0 0 

Amortering av långfristiga 
skulder -45 000 -26 000 -26 000 -15 000 0 0 

Förändring av långfristiga 
skulder -5 681 0 -812 0 0 0 

Förändring av finansiella 
anläggningstillgångar -62 0 -10 0 0 0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -50 743 -26 000 -26 822 -15 000 0 0 

Årets kassaflöde 116 335 -36 177 -70 789 -27 614 637 -702 

       

Likvida medel vid årets 
början 104 454 170 000 220 789 150 000 122 000 123 000 

Likvida medel vid årets slut 220 789 133 823 150 000 122 386 123 023 122 321 
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Sju år i sammandrag 
  Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Kommunfullmäktiges beslut 

(Belopp tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Antal invånare (per 12-31) 11 228 11 396 11 496 11 438 11 590 11 550 11 600 11 650 

Utdebitering allmän 
kommunalskatt, kr 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 

         

Omsättning (intäkter, 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag), tkr 

795 500 872 724 920 085 888 365 901 170 910 024 928 151 943 269 

Avskrivningar/nedskrivningar,    
tkr -28 507 -28 807 -25 088 -25 000 -23 073 -26 387 -26 438 -26 117 

Verksamhetens 
nettokostnader, tkr -593 064 -612 175 -660 115 -702 567 -698 179 -714 376 -719 870 -733 074 

Skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag, tkr 601 088 645 599 698 728 708 365 711 086 720 024 733 151 743 269 

Finansnetto, tkr 1 052 -3 004 4 701 3 009 5 629 2 559 2 559 2 559 

Årets resultat före extraordinära 
poster 9 075 30 420 43 315 8 807 18 536 8 207 15 840 12 754 

Årets resultat 9 075 30 420 43 315 8 807 18 536 8 207 15 840 12 754 

Årets resultat enligt lagen om 
ekon. balans 8 798 29 926 43 315 8 807 18 536 8 207 15 840 12 754 

         

Nettoinvesteringar, tkr 57 940 30 004 41 695 56 610 53 178 52 250 46 320 44 320 

Anläggningstillgångar, tkr 513 676 488 405 405 346 433 565 431 200 457 063 479 945 498 148 

Kortfristiga fordringar och 
förråd, tkr 61 657 58 567 50 906 56 600 55 600 51 500 51 500 51 500 

Likvida medel, tkr 36 476 104 454 220 789 134 000 150 000 122 386 123 023 122 321 

Eget kapital, tkr 337 096 367 516 410 831 409 165 429 367 429 367 437 574 453 414 

Avsättningar, tkr 7 869 8 009 8 077 10 000 8 433 8 375 8 054 7 801 

Långfristiga skulder, tkr 90 169 92 493 41 812 15 000 15 000 0 0 0 

Kortfristiga skulder, tkr 176 675 183 409 216 320 190 000 184 000 185 000 190 000 195 000 

Pensionsskuld inom linjen (inkl. 
löneskatt), tkr 290 099 280 124 272 704 265 817 267 917 262 192 255 426 250 420 

Rörelsekapital, tkr -78 542 -21 448 55 374 600 21 600 -11 114 -15 477 -21 179 

Anläggningskapital, tkr 415 638 388 006 355 457 408 565 407 767 448 688 471 891 490 347 

         

Verksamhetens nettokostnad i % 
av skatteintäkter 98,7 95,0 94,5 99,2 98,2 99,2 98,2 98,6 

Kassalikviditet (oms.tillg/kortf. 
skulder), % 55,5 0,88 1,26 100,3 111,7 94,0 91,9 89,1 

Soliditet (eget 
kapital/tillgång), % 55,1 56,5 60,7 65,6 67,4 68,1 66,9 67,5 

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelser före -98, % 7,7 13,4 20,4 23,0 25,4 26,5 27,8 30,2 

Skuldbetalningsförmåga = 
teoretisk återbetalningstid 
(långfr skulder/res2), år (ej 
avskrivningar) 

2,4 1,6 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde (resultat/intäkter), % 4,7 6,8 7,4 3,8 4,6 3,8 4,6 4,1 

Skuldflödesgrad (långfr. 
skulder/intäkter), % 11,3 10,6 4,5 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

Skuldbalansgrad (långfr. 
skulder/tillgångar), % 43,6 42,4 38,1 32,8 31,3 29,3 29,0 29,0 
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2  Kommunfullmäktige 

Verksamhetsområden 

Kommunfullmäktige och kommunalt partistöd 

Beskrivning av verksamheten 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 39 ledamöter. För mandatperioden 
2019-2022 fördelar sig mandaten i kommunfullmäktige enligt följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 9 

Centerpartiet 4 

Kristdemokraterna 12 

Moderata Samlingspartiet 7 

Vänsterpartiet 1 

Sverigedemokraterna 6 

Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och i de 
kommunala bolagens styrelser. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller av annan större vikt för kommunen. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel en gång per 
månad. 

Kommunalt partistöd lämnas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Utbetalning sker till den lokala partiorganisationen. 

För mandatperioden 2019-2022 har fullmäktige beslutat om att avskaffa utskotten i de nämnder som 
idag har utskott. Ärenden kommer att politiskt beredas så att ett ärende vid ett tillfälle är på 
dagordningen för beredning och vid nästa sammanträde för beslut. För kommunstyrelsen kommer 
vartannat sammanträde vara beredningssammanträde och vartannat beslutssammanträde. För övriga 
nämnder kan samma sammanträde innehålla både berednings- och beslutsärenden. 

Kommunfullmäktige har också beslutat om en gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 
2019-2022 ( KF 2018-06-18 §70) för höglandskommunerna. Beslut är tagna i Nässjö och Vetlanda 
kommuner. Ordförandeskapet kommer att med tvåårsintervall gå runt bland de samverkande 
kommunerna. 2019 och 2020 är Sävsjö kommun ordförande. 

Den politiska organisationen består av nämnder och kommunala bolag samt delägarskap i olika 
organisationer. Politisk representation finns också i form av medverkan i olika råd och 
sammanslutningar. Sävsjö kommun äger aktier och andelar i följande bolag och föreningar: 

• AB Industribyggnader 
• Sävebo AB 
• Njudung Energi Sävsjö AB 
• Savman AB 
• Sävsjö Näringsliv AB 
• Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB 
• Smålands Turism AB 
• Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 
• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
• Stockarydsterminalen AB 
• Inera AB 
• Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening 
• Kommuninvest ekonomisk förening 

Förutom detta väljer kommunfullmäktige representanter och ombud till; 

Sävsjö kommuns stiftelser, föreningen Sävsjöortens företagshälsovårdcentral och Företagshälsan i 
Sävsjö AB, Lagans vattenråd, kommunalförbundet Medicacenter, Höglandsförbundet, Kulturhuset, 
Sveriges ekokommuner SEKOM, Miljöresurs Linné, Vattenhushållning i Emåns avrinningsområde, 
begravningsombud och representanter i kommunala rådet för funktionshinder, pensionärsrådet och 
välvärdsrådet. Till sist väljer man också gode män till lantmäteriförrättningar. 
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 Arbete med utvecklingsstrategin 

Under 2016 antog kommunfullmäktige utvecklingsstrategin, "Utvecklingsstrategi 2016-2022 för 
Sävsjö Kommun med sikte på 2030" (§74). 

Citat från utvecklingsstrategin;  

"Vi har goda förutsättningar i vår kommun. Med fokus på varandra och ett gott liv i Sävsjö kommun 
ska vi tillsammans kraftsamla för att göra vårt samhälle ännu bättre. Denna utvecklingsstrategi tar 
sikte på framtiden och att hantera utmaningarna de kommande åren". 

Visionen lyder; 

"Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun". 

Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som vid sidan av vår 
kärnverksamhet, ska ange riktning och förbättringar fram till 2022. Den innehåller vision, 
övergripande mål, nio olika utvecklingsområden och den kommunala organisationens gemensamma 
värdegrund. 

Kopplat till de övergripande målen tar varje nämnd fram egna mål och styrtal för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen väljer även ut några prioriterade utvecklingsområden som ska gälla för 
nästkommande år och beslutar om uppdrag inom dessa områden. För 2019 har man valt ut följande 
prioriterade områden; 

• Ungdomars initiativ och engagemang. 
• Entreprenörskap för framtiden. 
• Öppenhet och gemenskap. 
• Alla får plats hela livet. 

Förutom de prioriterade utvecklingsområdena kommer hela kommunorganisationen för 2019 särskilt 
sätta fokus på några områden som genomsyrar alla verksamheter. Det handlar om; 

• Digitalisering av kommunal verksamhet utifrån medborgarnas behov. 
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• Hållbarhet- ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
• Effektiva och enhetliga arbetsmetoder. 
• Attraktiv arbetsgivare - nytt perspektiv. 

Samordnare av dessa fokusområden kommer att vara kommunstyrelsen. 

I verksamheterna arbetar man också med en rad olika aktiviteter i linje med strategin. 

Även de helägda kommunala bolagen ska arbeta utifrån utvecklingsstrategin. 

Så här står det i ägardirektiven; 

"Affärsidé, vision och mål skall formas utifrån kommunkoncernens utvecklingsstrategi" 

Mål, styrtal och aktiviteter rapporteras i verksamhetssystemet Stratsys och följs sedan upp i 
månadsrapporter, delårsbokslut och årsredovisning. 

Nämnderna och bolagen beskriver sitt arbete med utvecklingsstrategin i sina respektive 
verksamhetsplaner. 

 

Mål och styrtal från och med 2019 

Kommunfullmäktige fastställer årligen styrtal för de övergripande målen som beslutats i samband med 
antagandet av utvecklingsstrategin. 

Vid framtagande av styrtalen för år 2019 har kommunfullmäktige valt ut några av det styrtal som ingår 
i kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Kommunens kvalitet i korthet består av cirka 40 olika mått som har tagits fram för att mäta 
kommunernas prestationer inom några kunskapsområden. Syftet med måtten är att bland annat att 
kommunerna ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialog 
med medborgarna. Måtten har tidigare varit indelade i fem olika kunskapsområden: kommunens 
tillgänglighet, trygghetsaspekter i din kommun, medborgarens delaktighet och kommunens 
information, kommunens effektivitet (inom förskola, skola, äldreomsorg och övrig social tjänst) samt 
kommunen som samhällsutvecklare. 

Från och med 2018 grupperas måtten i dessa tre områden; 

• Barn och unga 
• Stöd och omsorg 
• Samhälle och miljö 

Kommunfullmäktige har också valt att lyfta in de finansiella målen i det övergripande målet om att vi 
ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

När det gäller det övergripande målet om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt 
kunna försörja organisationen med god kompetens har ett totalindex som sammanfattar hållbart 
medarbetarengagemang lyfts fram som ett styrtal. Måtten som ingår i detta totalindex ingår i de 
medarbetarundersökningar som skickas ut till alla anställda. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18 fastställdes följande styrtal för 2019; 

Övergripande mål: 
Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

Styrtal 

Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen i 
förhållande till 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) 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan ska inte vara högre än 2017 års nivå. 
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Övergripande mål: 
Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

Styrtal 

Driftöverskottet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara >2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

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

Sävsjö kommun ska ha en oförändrad kommunalskatt. 

 

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

Styrtal 

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). 

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

Styrtal 

Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2019. 

Totalindex för HME, Hållbart Medarbetar Engagemang ska fortsatt ligga över genomsnittet i jämförelse med de kommuner som deltar i 
medarbetarundersökningen.( utgångsläge medarbetarundersökning 2017). 

  

  

Större förändringar kommande budgetår 

I huvudsak bygger budgetförslaget på att kommunen får minskade intäkter i form av att 
välfärdsmiljarderna samt att asyl- och schablonersättningarna minskar. Samtidigt ser vi ökade 
kostnader inom områden som exempelvis pensionskostnader. Tack vare en positiv befolkningstillväxt 
får vi ökade skatteintäkter, om än inte lika mycket per invånare som tidigare. Vi står inför utmaningar 
som kommer att kräva effektiviseringar och omställningar i verksamheterna och inför åren 2020 och 
2021 ser vi att det kommer att bli ännu tuffare.   

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Inför 2020 och 2021 fick nämnderna i samband med budgetförutsättningarna våren 2018 i uppdrag 
att till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa önskade verksamhetsförändringar på ett mer 
övergripande plan. Dessutom skulle nämnderna redovisa vilka anpassningar av verksamheterna som 
skulle krävas utifrån att nämnderna själva måste hantera de ökade kostnaderna för resultatenheterna 
och löneökningar. Detta innebar totalt sett att nämnderna skulle redovisa effektiviseringar på 13 mkr 
för 2020 och 18 mkr för 2021. 

Konsekvensbeskrivningar har lämnats in av nämnderna som budgetberedningen tagit hänsyn till vid 
fördelning av budgetramar. 
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Omsättningstal/Volymer 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Antal ordinarie 
ledamöter 

39 39 39 39 39 39 39 

Antal ersättare 23 23 23 23 23 23 23 

Antal sammanträden 10 10 10 10 10 10 10 

Antal ärenden = 
totalt § 

132 122      

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -349 -363 -363 -377 -392 -408 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -803 -743 -743 -738 -732 -725 

NETTOKOSTNAD -1 152 -1 106 -1 106 -1 115 -1 124 -1 133 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

3 Finansförvaltning 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg 

Verksamhetsområden 

Arbetsgivaravgifter, internt PO-pålägg och reservering för lönerevision. Avtalsförsäkringar, 
avtalspensioner, ålderspensioner, särskilda ålderspensioner, förändring av pensionsskuld samt 
löneskatt på pensioner. 

Beskrivning av verksamheten 

Arbetsgivaren betalar lagstadgad arbetsgivaravgift för de anställda. Dessutom betalas försäkringar och 
pensionspremier i enlighet med avtal som träffas mellan arbetsmarknadens parter. 

Därutöver har kommunen pensionsåtaganden för personal som varit anställd före 1998 eftersom dessa 
inte betalats vid intjänandet. 

I den kommunala redovisningslag som trädde i kraft 1998-01-01 finns bland annat bestämmelser om 
hur denna pensionsskuld ska bokföras. Pensionsskulden, för tiden före 1998-01-01, betraktas inte som 
skuld utan som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att den årliga förändringen genom uppräkningar 
inte påverkar årets resultat. De utbetalningar som görs belastar löpande årets resultat. Efter hand ökar 
antalet pensionärer med avslutad kommunal anställning, varför utbetalning av intjänad pensionsrätt 
före 1998 kommer att öka fram till omkring år 2030. Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt 
beräknas uppgå till 14 mkr för år 2019. 
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Från och med 1998 belastar däremot intjänad pensionsrätt kostnaderna det år anställningen gäller. 
Avtalspensionen består av två delar; en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del. Kostnaderna för 
den avgiftsbestämda delen består av 4,5% av arbetstagarnas lönesummor och kostnaden för den 
förmånsbestämda delen består av pensionspremier för de inkomstdelar som ligger över 7,5 
inkomstbasbelopp (40 300 kr/mån år 2019). Kostnaden för avtalspensionen inklusive löneskatt 
beräknas uppgå till 34 mkr för år 2019. 

  

 
  

För att täcka kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensioner sker en betalning från förvaltningarna 
till finansförvaltningen genom ett pålägg på den utbetalda lönen, så kallat personalomkostnadspålägg 
(PO-pålägg). För år 2019 ligger den kvar på en oförändrad nivå på 39,2%. 

Vid årsbokslutet bokas det upp en förändring av löneskulden och semesterlöneskulden sedan 
föregående års bokslut. Löneskulden består av löner till timanställda och kostnadsersättningar 
(bilersättningar, traktamenten m m) för december månad och semesterlöneskulden består av ej 
uttagen semester och okompenserad övertid vid årets slut. Eventuell kostnadsökning mellan åren 
finansieras genom det PO-pålägg som förvaltningarna betalar. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Prognosen för pensionskostnaden inklusive löneskatt visar att den kommer att öka med ca 5,4 
miljoner kronor från år 2018 till år 2022. Detta måste beaktas i framtida budgetarbete. 
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Belopp i tkr Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
bokslut 2018 Förslag 2019 Förslag 2020 Förslag 2021 

Lönepott 0 -14 532 0 -15 200 -30 800 -47 000 

PO-pålägg från 
förvaltningarna 

152 335 157 000 163 105 167 800 172 500 177 000 

Arbetsgivaravgifter -12 3217 -124 000 -129 000 -134 500 -138 200 -142 000 

Avtalsförsäkringar -280 -320 -251 -300 -350 -400 

Avgiftsbestämd 
ålderspension 

-26 261 -23 680 -23 609 -25 500 -26 300 -27 000 

Tjänstepension -5 715 -9 000 -11 308 -7 300 -8 650 -10 800 

Förändring löneskuld och 
semesterlöneskuld 

219 0 -950 0 0 0 

Pensionsutbetalningar -13 800 -14 890 -15 671 -13 660 -13 545 -14 010 

Nettokostnad -16 719 -29 422 -17 684 -28 660 -45 345 -64 210 

  

Kalkylerade kapitaltjänstkostnader 

Verksamhetsområde 

Finansförvaltningen erhåller ersättning från de olika nämnderna avseende intern ränta på 
investeringar (kapitaltjänstkostnader). Tidigare låg kostnaden för kommunens totala avskrivningar 
också på finansförvaltningen och så erhölls ersättning i sin tur från respektive nämnd på deras kostnad 
för avskrivningar. Detta system har ändrats fr.o.m. år 2017 och kostnaden för avskrivningen läggs 
direkt ut på respektive nämnd. 

Internränta 

Nämnderna betalar ränta till finansförvaltningen, som fungerar som en intern bank. På så sätt får 
verksamheten bära räntekostnaderna för de investeringar som sker, oavsett om investeringen 
finansieras med egna medel eller lån. Internräntan föreslås sänkas med 0,25% till 1,5 % under 
budgetperioden vilket är i enlighet med SKL:s rekommendationer då ränteläget är fortsatt på en låg 
nivå. 

Räntesatsen fastställs i samband med budgetarbetet och gäller under hela första året i budgetperioden 
oavsett hur räntan på penningmarknaden förändras. 

Avskrivningar 

Utöver ränta belastas förvaltningarna med kostnader för värdeminskning (avskrivningar) under den 
tid som investeringen beräknas vara i bruk, enligt så kallad planenlig avskrivningsmetod. 

Nämnderna erhåller full kompensation för förändrade kapitaltjänstkostnader utom vid anskaffningar 
som ersätter tidigare förhyrda eller köpta varor/tjänster samt i de fall intäkter erhålls från nyttjaren 
som täcker hela eller delar av kapitaltjänstkostnaderna. 

Avskrivningen på avslutade investeringar påbörjas vid nästkommande kvartalsskifte. Vid förvärv av 
begagnade inventarier och äldre byggnader görs en individuell bedömning av den återstående 
avskrivningstiden. Arbete pågår för att införa komponentavskrivningar, det vill säga olika delar i 
fastigheterna skrivs av på olika lång tid. Hänsyn har inte tagits i budgeten för de förändringar detta 
kan ge upphov till. 

Den budgeterade ökningen i avskrivningarna, utifrån de budgeterade investeringarna, ligger på 
finansförvaltningen och fördelas sedan ut till nämnderna allteftersom avskrivningarna påbörjas. 

Här följer några exempel på gällande avskrivningstider: 

Datautrustning 3 år   Bilar och maskiner 10 år   Övriga inventarier 5 - 10 år 

Kontorsbyggnad 33 år   Brandstationer 33 år    Industrifastigheter 33 år 

Skolor 33 år      Särskilda boenden 33 år   Gator och gatubelysning 33 år 

Parker 33 år      Idrottsanläggningar 20-33 år      På markvärden görs inga avskrivningar 
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Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift 

Verksamhetsområden 

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning, LSS-utjämning och kommunal 
fastighetsavgift. 

Beskrivning av verksamheten 

1993 genomfördes en större omläggning av skatteutjämnings- och statsbidragssystemen. Huvuddelen 
av de stora statsbidragen till olika sektorer lades samman i ett generellt statsbidrag, så kallad 
statsbidragspåse, och två olika utjämningssystem infördes. Grundprincipen för utjämningen är att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina 
invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och strukturella förhållanden. 
Syftet är att skillnader i kommunalskatt i stort endast ska spegla skillnader i effektivitet, service- och 
avgiftsnivå. En genomgripande förändring av inkomst- och kostnadsutjämningen genomfördes inför 
2014. 

Egen skatteinkomst - skattesats 

Staten utbetalar en preliminär skatt som beräknas på den senaste kända taxeringen med uppräkning 
enligt fastställda uppräkningsfaktorer. Den slutliga avräkning, som fördelas lika mellan landets alla 
kommuner efter antalet invånare, sker efter genomförd taxering. Sävsjö kommuns invånares 
medianinkomst ligger 7% lägre än riksgenomsnittet. 

Föreliggande förslag till budget bygger på en oförändrad skattesats (21:92) under den följande 
treårsperioden. En förändring av den egna skattesatsen för Sävsjö kommun med 10 öre innebär cirka 
2 mkr per år. Den kommunalekonomiska utjämningen påverkas inte av en förändrad skattesats. 

 

Kommunalekonomisk utjämning 
- Generellt statsbidrag och inkomstutjämning 

Flera detaljregleringar avskaffades när de specialdestinerade statsbidragen slopades. Numera får 
kommunerna ett statsbidrag genom att alla kommuner ska garanteras en skattekraft på 115 % av 
genomsnittet i riket. Den del som överstiger 100 % utgörs alltså av de tidigare generella statsbidragen. 

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomsterna. För den del som Sävsjö kommuns 
invånare tjänar mindre än riksgenomsnittet erhålls ett bidrag. Utjämning sker med 95 % av en länsvis 
beräknad skattesats som utgår från 2003 års nivå (20,64). Kommuner som har en högre skattekraft än 
genomsnittet betalar istället en avgift till systemet. 

- Kostnadsutjämningen 

I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader. Kommunerna som har högre 
kostnadsläge än andra får ett bidrag medan de som har lägre kostnadsläge får betala en avgift till 
systemet. Beräkningen sker utifrån ett antal opåverkbara faktorer, till exempel åldersstruktur, 
gleshetsgrad, klimat, och social struktur. 

Prognosen för kostnadsutjämningen är preliminär och den definitiva nivån fastställs först i december 
året före budgetåret. Svängningarna mellan åren är ofta stora och svårbedömda eftersom underlags-
beräkningen är mycket komplicerad. 

- Regleringsbidrag/ avgift 

För att statens bidrag inte ska påverkas av den fastställda nivån i inkomstutjämningen och för att 
staten samtidigt ska ha kontroll över den totala kostnaden för utjämningssystemet, har det införts ett 
regleringsbidrag/-avgift. Denna ska även användas för ekonomiska regleringar mellan staten och 
kommunsektorn vid förändring av huvudmannaskap med mera (finansieringsprincipen). 

- Strukturbidrag 

Detta bidrag består av delar från tidigare kostnadsutjämningen som är av regionalpolitisk karaktär till 
exempel bidrag för näringslivs- och sysselsättningsåtgärder och för att stävja en svag 
befolkningsutveckling. 
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LSS-utjämning 

År 2004 infördes ett nationellt utjämningssystem mellan kommunerna för LSS-kostnader. Från år 
2006 har de kommuner som haft vårdplaceringar i andra kommuner upphört med betalningen för 
dessa. Effekten blev att den kommun där dessa bor istället numera har med kostnaden i underlaget för 
den ekonomiska utjämningen. Från år 2009 slopades det så kallade koncentrationsindexet som varit 
en parameter i beräkningen av utjämningen. För Sävsjös del innebar detta att utjämningsbidraget, av 
det skälet, ökade med cirka tre miljoner kronor. 

Kommunal fastighetsavgift 

Från år 2008 har den statliga fastighetsskatten avskaffats och istället har det införts en kommunal 
fastighetsavgift. Avgiften för småhus är 6.000 kronor, dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet. 

Avgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppets förändring. När nya fastighetstaxeringar 
genomförs justeras fastighetsavgiften. 

Välfärdsmiljarderna 

I budgetpropositionen för år 2017 och 2018 beslutade riksdagen om tillskott till kommunsektorn på 
20,5 miljarder för att kommuner ska ha långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna fördelas dels 
via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget, det vill säga i kronor per invånare, och dels med en 
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Då antalet asylsökande och 
nyanlända nu minskar i kommunen efter den stora flyktingvågen, minskar den delen av bidraget. I 
tabellen nedan visas utvecklingen av välfärdsmiljarderna enligt nuvarande prognos. År 2021 är sista 
året som bidraget finns. 

  

Budget 
välfärdsmiljarder 2018 2019 2020 2021 

Enligt flyktigvariabler 24 828 862,00 kr 15 713 008,00 kr 9 620 000,00 kr 0 kr 

Enligt befolkningsfördeln 
inkl  extra bidrag från 
BP18 

2 388 610,00 kr 5 077 000,00 kr 8 198 000,00 kr 7 510 000,00 kr 

Summa i budgeten 27 217 472,00 kr 20 790 008,00 kr 17 818 000,00 kr 7 510 000,00 kr 

  

Förändringar från 2018 till 2019 

Beräkningarna i budgeten för 2019-2021 bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) i oktober 2018. En justering till ett lägre invånarantal har gjorts i förhållande till SKLs och SCB:s 
beräkningar. SKL räknar med 11 581 invånare 2018 (folkmängden i november 2017 uppräknad med 
den genomsnittliga förändringen i riket). Detta budgetförslag är räknat efter 11 550 invånare. Siffror 
för oktober 2018 visar nu på ett invånarantal på 11 583 men invånarantalet har varit uppe på 11 622 
under september månad men minskar nu på grund av bland annat att ungdomar flyttar till skolor 
belägna i andra kommuner. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning år 2019 erhålls 
utifrån invånare antalet den 1 november 2018. För åren 2020 och 2021 beräknas skatt, statsbidrag och 
utjämning efter 11 600 respektive 11 650 invånare. 

Varje invånare innebär i skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning på cirka 59 tkr per år. 

SKL lämnade i oktober 2018 nedanstående prognos avseende uppräkning av skatteunderlaget i riket. 
Prognosen innebär en inbromsning av utvecklingen av skatteunderlaget då det ökade med 4,5% år 
2017 och 3,6% år 2018. 

År 2019 +3,4 % 

År 2020 +3,3 % 

År 2021 +3,8 % 

I dessa uppräkningsfaktorer ingår justeringar för skatteeffekter vid omläggning av rutiner, 
grundavdrag, beskattning av pensioner m.m. 

Taxeringen av inkomsterna för år 2017 beräknas bli klara i slutet av november 2018. 
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Belopp i Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 
bokslut 2018 2019 2020 2021 

Skatteavräkning 452545 471457 473 798 490294 505007 523306 

Kommunalekonomisk 
utjämning 

152179 151096 151 023 153 731 157 006 161 085 

Kostnadsutjämning 28016 24829 20 357 24 267 24 372 24 477 

Regleringsbidrag/-avgift 111 1725 1 803 5 077 8 198 7 510 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 

Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning 17000 17965 18 441 12 215 12 268 12 321 

Kommunal fastighetsavgift 18750 20304 20 824 20 894 20 894 20 894 

Delsumma 668601 683536 686 257 706 478 727 745 749 593 

Välfärdsmiljarder 
- flyktingvariabeln 

23269 24829 24 829 15 713 9 620 0 

Summa 691870 708365 711 086 722 191 737 365 749 593 

  

Finansiella kostnader och intäkter 

Verksamhetsområden 

Finansiella intäkter och kostnader. 

Beskrivning av verksamheten 

Kommunens finansförvaltning ska genom effektiv och affärsmässig hantering sträva efter att optimera 
räntenettot med hänsyn till fastställda föreskrifter beträffande säkerhet, betalningsberedskap med 
mera. Den externa låneskulden är för närvarande (okt 2018) på 15 mkr och snitträntan för de senaste 
12 månaderna är -0,09 %. Då det råder ett negativ ränteläge amorteras låneskulden då lånet förfaller 
till betalning i mars 2019 eller när räntenivån börjar stiga. 

För att möta svängningar i likviditeten finns ett avtal tecknat med banken om en kortfristig kredit på 
40 mkr. Denna så kallade checkkredit är gemensam med de kommunägda bolagen. 

Verksamheterna 2019 

För år 2019 föreslås att kommunens totala låneram ska uppgå till maximalt 100 mkr. 

Vidare föreslås att checkräkningskrediten förblir oförändrat 40 mkr. 

Den interna krediten till de kommunägda bolagen i koncernkontosystemet beslutas av 
kommunstyrelsen. För närvarande gäller följande krediter: 

AB Sävsjö Industribyggnader: 10 mkr 

Sävebo AB: 6 mkr 

SavMan AB: 3 mkr 

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening: 0,7 mkr 

Sävsjö Vetlanda Fiber AB: 0,3 mkr 

År 2010 infördes en avgift för de av kommunen helägda bolagen, så kallad borgensavgift, som idag 
uppgår till 0,4 % i snitt. Denna baseras på den vid årets början gällande maximala gränsen för 
kommunal borgen. Betalning ska ske varje år under januari månad. 

  

Belopp i Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 
bokslut 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 4 893 3 419 6 964 2 959 2 959 2 959 

Kostnader -408 -410 -225 -400 -400 -400 

Nettokostnad/intäkt 4 485 3 009 6 739 2 559 2 559 2 559 
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4 Kommunstyrelsen allmänna frågor 

Verksamhetsområden 

1. Kommunstyrelse med ansvar för allmänna frågor och tekniska frågor. 
2. Gemensam administration för kommunledningskontoret. 
3. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och för ”så kallade ryggsäckar”, det vill säga 

kostnader som lyfts bort från nämnder för att hanteras kommunövergripande. 
4. Övergripande fastighets- och bostadsanpassningsfrågor. 
5. Utbildning av ledamöter i nämnder. 

Beskrivning av verksamheten 

Kommunstyrelsen 

• Är kommunens övergripande verkställande politiska organ. Kommunstyrelsen består av nio 
ledamöter och har ett presidium med tre ledamöter. 

• Leder och samordnar den kommunala verksamheten och bereder de ärenden som ska 
behandlas av kommunfullmäktige. 

• Är kommunens personalnämnd och fungerar även som krisledningsnämnd vid extraordinära 
händelser. 

• Har enligt kommunallagen en tillsynsplikt över samtliga nämnder och styrelser. 
• Har ett övergripande uppdrag att företräda kommunen externt och internt. 
• Beslutar i frågor rörande bostadsanpassning och övergripande fastighetsfrågor. 
• Beslutar också i tekniska frågor kopplade till serviceförvaltningens gata & park enhet samt 

enheten för kommunal service (se separat avsnitt). 

Kommunledningskontoret består av fem avdelningar 

• Kommunkansliet. 
• Ekonomiavdelning. 
• Personalavdelning. 
• Utvecklingsavdelning. 
• Kommunikationsavdelning. 

Respektive avdelning leds av en avdelningschef, med undantag för kommunkansliet som ligger direkt 
under kommunchefen. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Under 2016 antog kommunfullmäktige en ny utvecklingsstrategi för perioden 2016 – 2022. Den 
innehåller vision, övergripande mål, utvecklingsområden och den kommunala organisationens 
gemensamma värdegrund. 

Vid sidan om ett fortsatt arbete med att stötta nämnder och förvaltningar i deras arbete med att 
implementera och förverkliga utvecklingsstrategin, kommer fokus att ligga på följande perspektiv 

• Digitalisering av kommunal verksamhet utifrån medborgares behov. 
• Hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
• Attraktiv arbetsgivare. 

o Stöd till förvaltningar. 
o Personalomsättning. 
o Ledarutveckling. 
o Friskvårdsarbete. 

• Effektiva och enhetliga arbetsmetoder. 

Den nybildade avdelningen för kommunikation och intern service kommer att arbeta strategiskt med 
kommunikationsfrågor. Här ingår bland annat kommunens arbete med sitt eget varumärke, vilka 
kommunikationskanaler vi nyttjar och hur kommunikationen kan bli så effektiv som möjligt och nå 
rätt målgrupp. 

Under 2019 kommer kommunstyrelsen fortsätta fokusera på implementeringen av 
utvecklingsstrategin och arbete med de utvecklingsområden som prioriteras. 
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De områden som prioriteras inför 2019 är: 

Ungdomars initiativ och engagemang 

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

 

Entreprenörskap för framtiden - arbete med företagande 

• 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. 

Öppenhet och gemenskap- inkludering av människor från andra länder 

• 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. 

Alla får plats hela livet- att få komma till tals 

• 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. 

Mål och styrtal från och med 2019 för nämnden 

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet 

Styrtal 

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. 

 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

Styrtal 

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

Antalet tjänster på KLK ska genom effektivisering den 30 september 2019 ha minskat med minst en i förhållande till året innan. 

Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vid slutet av 2019 vara 50 %. 

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

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

Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen ska under 2019 inte understiga 90%. 

Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30 g / portion. 

Antal papperskopior från nätverksanslutna skrivare ska under perioden september 2018 till september 2019 minska med 10%. 

 

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

Styrtal 

Under 2019 vara delaktiga i minst 10 "dialogmöten" med invånare i Sävsjö kommun. 

Under 2019 ska minst fyra gemensamma personalträffar genomföras i kommunhuset. 

Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med fem tjänster under 2019. 
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Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen 
med god kompetens. 

Styrtal 

Personalomsättningen i kommunalhuset ska inte vara högre än 10%. 

Under 2019 ska en ny handlingsplan för att vara en attraktiv arbetsgivare presenteras. 

 

Större förändringar kommande budgetår 

Inför 2019 kommande följande organisatoriska förändringar genomföras på 
kommunledningskontoret: 

1. Personal och kommunikationsavdelningen delas. Den del som arbetar med kommunikation 
och information, samt kommunens växel bildar en egen avdelning. Chef för denna avdelning 
är kommunens kommunikationschef. 

2. Arkivfunktionen förs till kansliet. 
3. Kommunens digitaliseringsstrateg flyttas till kommunkansliet och underställs kommunchefen. 
4. Kommunledningskontorets ledningsgrupp utökas till att omfatta kommunchef, ekonomichef, 

personalchef, kommunikationschef, controller och kommunsekreterare. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Under kommande år kommer kommunledningskontoret, vid sidan om arbete med 
utvecklingsstrategin, ha fokus på: 

• Samordning och effektivisering av kommunens administration. 
• Övergripande verksamhetsutveckling och därtill kopplade digitaliseringsfrågor. 
• Utveckling av ekonomi- och personalfunktion som en stödfunktion till kommunledning och 

förvaltningar. 
• Kommunövergripande kommunikationsfrågor. 
• Säkerhetsarbete. 

Omsättningstal/Volymer 

  Bokslut Budget Budget Budget Budget 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal skickade e-
fakturor 

2 054 2 200 2 500 2 700              2 800 

Antal mottagna e-
fakturor 

12 618 16 400 18 000 20 000             20 000 

Antal registrerade 
avtal 

52 55 60 60                  60 

Upphandlade i TSEK 233 855 250 000 260 000 270 000            270 000 

 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 31 438 33 497 33 583 26 960 27 021 27 085 

Personalkostnader -28 771 -30 107 -30 449 -28 792 -28 356 -27 924 

Kapitalkostnader -234 -193 -505 -439 -393 -385 

Övriga kostnader -48 112 -52 494 -52 409 -41 435 -39 823 -39 424 

NETTOKOSTNAD -45 679 -49 297 -49 780 -43 706 -41 551 -40 648 
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Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

Politisk verksamhet 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -1 397 -1 482 -1 503 -1 483 -1 486 -1 490 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -292 -300 -296 -1 300 -1 303 -1 306 

NETTOKOSTNAD -1 689 -1 782 -1 799 -2 783 -2 789 -2 796 

Investeringsbudget 2019-2022 

Kommunstyrelsen 

  Anslag  Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Årligt investerings-
anslag KLK 100 100 100 100 100 

2. KS anslag för mindre 
investeringar 

350 250 250 250 250 

3. Årligt investerings-
anslag utv.avdelning 

0 200 200 200 200 

4. Exploatering bostäder 
och industri 

5 500 5 500 5 500 7 500 7 500 

5. Ombyggnad 
stationsomr. etapp 2 

 1 000 0 5 000 0 0 

6. Klimatomställning och 
laddstolpar 

350            1 000             500                     0                    0 

7. Lona områden (lokala 
naturvårdssatsningar 

250 250 250 250 250 

8. Centrumförnyelse 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

9. GC-väg Rörvik 2 000 3 000 4 500 0 0 

10. Ny dragning av väg 
761 samt cirkulations-
plats 

                0 0 0 3 000 4 500 

11. Samlade investerings-
medel fastighet 

        2 500 2 500 2 500 3 500 3 500 

12. Uppdatering av 
kommunikationsenheter 

450 500 0 0 0 

13. Utbyte hissar 400 400 400 0 0 

14. Energieffektivisering                 0 7 700 2 500 0 0 

15. Solavskärmning                  0 500 500 0 0 

16. Målning utvändigt 0             1 000             1 000                        0                        0 

17. Rörvik och Stockaryd 
skola renovering 

 

7 500 10 000 0 7 500 7 500 
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18. LSS boende 
Ljungagatan 

0         4 500                 0                    0                    0 

19. Korttidsboende 
renovering (Per Allivs) 

0                0         3 000                    0                    0 

Hägneskolan omläggning 
tak 

500                 0                 0                    0                    0 

Byte av ventilation i olika 
fastigheter 

 1 000                 0                 0                    0                    0 

Sophantering Molok 500                 0                    0                        0                        0 

Nytt reserv-aggregat 500                 0                    0                        0                        0 

 Detaljplan Vallsjön 750                 0                    0                        0                        0 

Solkraftsutmaning, 
solceller 

           300                 0                    0                        0                        0 

Hägneskolan grundskola         9 800                 0                    0                        0                        0 

Aleholmskolans entré 4 100                 0                    0                        0                        0 

Summa 38 850 38 400 27 200 23300 24800 

Beskrivning 

KLK 

1. Årligt reinvesteringsanslag kommunledningskontoret. 

Årligt anslag för utbyte av möbler, teknisk utrustning mm i sammanträdesrum, foajé och andra 
gemensamma utrymmen i kommunalhuset. 

2. Kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar. 

Kommunstyrelsens årliga anslag för mindre investeringar. Under löpande verksamhetsår 
framkommer emellanåt behov av mindre investeringar som inte varit kända vid behandlingen av 
årsbudget. I många fall avser dessa mindre fastighetsförvärv i samband med fastighetsförbättringar. 
 
3. Årligt  investeringsanslag utvecklingsavdelningen 

Ett årligt ramanslag för förnyelseinvesteringar. Anslaget ska även kunna användas vid utredningar och 
projekteringar av större investeringsprojekt. Fördelning av anslaget beslutas av chefen för 
utvecklingsavdelningen. 

4. Exploatering bostäder och industri. 

En av de viktigaste utmaningarna är att få tillväxt och nybyggnation, varför det är väsentligt att 
detaljplanera nya bostadsområden och exploatera vid behov. I detta ingår även att genomföra tidigare 
politiska beslut så som markanvisningstävling med mera. En bedömning är att det efter 2018 kommer 
att ske en viss avmattning på villabebyggelse, varför fokus ligger på områden för flerbostadshus. Detta 
kopplas även mot revideringen av Översiktsplanen. 
Utvecklingsavdelningen ser en generell kostnadsökning inom detaljplaneringen då ökat 
utredningsmaterial inom exempelvis buller och miljö krävs. Detaljplaneringen sker enligt en särskild 
prioriteringslista som initieras politiskt. Nytt för 2019 är att interna exploateringskostnader ej längre 
äskas av serviceförvaltningen, utan läggs in i denna budgetpost, varför budgetposten blir väsentligt 
högre än tidigare aviserat. 

Under 2018-2019 arbetar man med tre industriområdet för exploatering: Södra Industriområdet, 
Mejensjöområdet och Stockaryd xx:xx (fastighetsbildning är ej färdigställd). Södra Industriområdet är 
under planläggning och arkeologisk utredning med exploatering sker förhoppningsvis under 
senhösten 2018/våren 2019. Mejensjö industriområde har utretts arkeologiskt i en första etapp, 
troligtvis kommer fler arkeologiska arbeten under 2018. Arbete pågår med markanskaffning innan 
detaljplaneläggning kan påbörjas. 
Området kräver plan för flytt av fornlämning, geoteknisk utredning och miljökonsekvensutredning 
inför planläggning 2019-2020. Stockaryd xxx:xxx är delvis detaljplanelagt och exploatering kan 
påbörjas. Det saknas industrimark bland annat i Vrigstad, vilket kommer att arbetas in i den nya 
översiktsplanen. 

5. Ombyggnad stationsområden etapp 2 

Ombyggnad av stationsområde, etapp 2 omfattar hissar, båda sidor befintlig gångbro, samt inbyggnad 
av trappor och passage över järnvägen. Trafikverket har avsatt 20 miljoner kronor i Nationell plan för 
tillgänglighetsanpassning av Sävsjö station. 
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Projektet har i investeringsbudgeten planerats in 2018/19 med förutsättning att Trafikverket 
finansierar ny gc-bro om cirka 20 miljoner kronor. Trafikverket förväntar sig att kommunen går in och 
finansierar eventuell nedmontering av befintlig bro, anläggningsåtgärder, cykelgarage, möbler med 
mera enligt framtagen skiss. Bedömd kostnad är cirka 6 mkr för kommunen. 

Alternativ 1: Ombyggnation av befintlig brokonstruktion med tak och hissar. 

Alternativ 2: Uppförande av helt ny brokonstruktion. 

6. Klimatomställning och laddstoplar 

Inom området grön infrastruktur finns möjligheter genom statliga och regionala stödstrukturer som 
exempelvis "Kimatklivet" eller Trafiksäkerhetsstöd. Här finns åtgärder kopplade till gång- och 
cykelvägsplanen, gc-passage/skyltning för säkrare cykelvägar för barn och unga med mera. 

I anslaget ingår även laddstationer till elfordon. Prioriteringslista för åtgärder upprättas i samarbete 
med Serviceförvaltningen och antas politiskt. 

7. Lona-områden 

Dessa medel syftar till lokala naturvårdssatsningar i samarbete med Länsstyrelsen genom 
medfinansiering. Exempel på områden är Djupadals broar och fornlämningen i anslutning till södra 
industriområdet samt "Hillenplatsen" i Rörvik. I Sävsjö finns en stor potential att lyfta fram attraktiva 
friluftsområden i betydligt större omfattning än vad som gjorts tidigare. Kommunen kan i samverkan 
med lokala initiativ och drivkrafter samverka till attraktivitet, tätortsnära natur och tillgången till 
denna. 

8. Centrumförnyelse 

Ett årligt ramanslag för centrumförnyelse. Medlen går till planer och genomförande av mindre 
gestaltningsprojekt både i centrala Sävsjö, men även i övriga tätorter. År 2019 kommer anslagna medel 
i första hand gå till påbörjad genomförande av projektet "från väg till gata", ombyggnation av centrala 
gatupartier för ökad tillgänglighet och attraktivitet. 

9. GC-väg Rörvik 

Sävsjö kommun och Trafikverket har avtalat om byggnation av gång- och cykelväg i Rörvik. 
Kommunstyrelsens beredande utskott har fastställt sträckningen och åtagit sig finansiering. 
Trafikverket upprättar vägplan och kommer att anlägga vägen. I vägplanen avses att åtgärden 
genomförs i en etapp, förbi den mest kritiska sträckan utmed sjön och kurvan i Rörvik. 
Vägplanen upprättas under 2018, bygghandling tas fram under våren 2019 och vägen anläggs hösten 
2019 till våren 2020 enligt senaste uppdaterad tidsplan från Trafikverket. Trafikverket har tidigare 
meddelat att byggnation kan påbörjas som tidigast under 2019 till en uppskattad högsta kostnad om 9 
miljoner kronor. 

10. Ny dragning av väg 761 i Sävsjö samt cirkulationsplats mot väg 127. 

Projektet omfattar en flyttning av väg 761 i anslutning mot väg 127 och kommer att genomföras 
parallellt med Mejensjöområdets exploatering. Istället för att trafiken går som idag via 
Hjärtlandavägen, föreslås att en ny väg byggs väster om Södra Stambanan och ansluts med cirkulation 
till väg 127. Befintlig bro över järnvägen vid Aleholm bedöms kunna utnyttjas. Förslaget öppnar upp 
möjligheter för ny industrietablering väster om järnvägen samt bra annonslägen för handel mot väg 
127. 
Trafikverkets medverkan till samfinansiering beträffande flyttning av väg 761 och cirkulationsplats på 
väg 127 kommer att påverka Sävsjö kommuns kostnad. En ÅVS av projektet är beställd och kommer 
att genomföras under 2018. 

Fastighetsförvaltning 

11. Samlade investeringsmedel fastighet 

Dessa medel är avsatta för att kunna göra mindre utrednings- och ombyggnadsarbeten i 
fastighetsbeståndet. 

12. Uppdatering av kommunikationsenheter 

Windows slutar stödja vårt befintliga övervakningssystem av ventilation och värme 2020  vilket kräver 
ett utbyte av befintliga kommunikationsenheter. 

13. Utbyte hissar 

Efter genomgång av kommunens hissar har det konstaterats att det inte går att få tag i reservdelar till 
hissmaskinerna. Vissa hissar behöver därför bytas ut. 
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14. Energieffektivisering 

Avser åtgärder kopplade mot kommunens energieffektivisering och klimatomställning. Anslaget syftar 
till åtgärder med bra miljöpåverkan så som automatisk släckning av belysning, datoravstängning, 
källsorteringsåtgärder, uppsättning av solcellsanläggning byte av ventilation, fönsterbyten osv. 

15. Solavskärmning 

Årligt ramanslag för att installation av sol avskärmning på lekplatser vid förskolor och skolor samt 
installation av solavskärmning på kommunens fastigheter. 

16. Målning utvändigt 

Årligt ramanslag för målning av fasader. 

 

Barn - och utbildningsnämnden 

17. Rörviks och Stockaryds skola renovering 

Ramen för renovering av Rörviks skola har justerats uppåt något. den ursprungliga värderingen 
gjordes 2015 och byggde på ett begränsat underlag. I samband med att projektering påbörjats har 
stora behov påtalats, även om skolan enbart renoveras. Man bör således ta höjd för att kostnaderna 
kan öka. På samma investeringsobjekt har också renoveringen av Stockaryds skola skjutits framåt ett 
år. 

 

Socialnämnden 

18. LSS-boende Ljungagatan 

En tillbyggnad av LSS-boende föreslås av LSS-boendet på Ljungagatan. Detta skapar möjligheter till 
effektiviseringar samtidigt som två nya boendeplatser kan erbjudas. 

19. Korttidsboende renovering 

Renovering av korttidsboende (Per Allivs) under år 2020. Förslag ligger för beslut, i 
kommunfullmäktige i november, att förvärva fastigheten Läkaren 2, Västra Parkgatan 16 i Sävsjö där 
det bedrivs korttidsboende. Fastigheten är i behov av renovering. 
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Kommunkansliet 

Verksamhetsområden 

• Övergripande strategisk ledning, samverkan och samordning av kommunkoncernen. 
• Beredande och administrativt stöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
• Utbildning och information till ledamöterna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt 

styrelserna i de kommunala bolagen. 
• Kontakter mellan näringslivet och kommunstyrelsen. 

Beskrivning av verksamheten 

Kommunledningskontorets kansli ska genom övergripande ledning och samordning verka för att 
kommunkoncernen utvecklas till en professionell och strategiskt framåtblickande organisation. 

Kansliet ska ha kompetens och förutsättningar för att möta de förändringar och krav som kommun-
invånarna och kommunpolitikerna ställer på organisationen och också på olika sätt stödja den 
kommunala organisationen och vid behov bistå med råd och anvisningar. 

Kansliet ska organisera och ansvara för regelbundna ledningsträffar mellan kommunens 
förvaltningschefer och de kommunala bolagens verkställande tjänstemän. 

I kansliets uppgifter ingår extern och intern representation av olika slag, samt att kansliet ska verka för 
att kontakter etableras och utvecklas mellan näringslivet och kommunstyrelsens ledamöter. 

Dessutom ska kansliet på ett professionellt och objektivt sätt stödja den politiska demokratin i 
kommunen genom att verkställa kallelser och utskick till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, 
upprätta protokoll, bistå med administrativt stöd och tillhandahålla ett fullgott och sakligt 
beslutsunderlag. 

Kommunkansliet har också till uppgift att informera och utbilda ledamöterna i kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen. Vid behov ska kansliet informera arbetsgivare till anställda med politiska 
uppdrag om gällande regler för politiska uppdrag och ersättning för dessa. 

Det åligger kansliet att med en hög servicenivå och på ett professionellt sätt lämna ut information och 
handlingar enligt offentlighetsprincipen till medborgare och media. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Se under kommunstyrelsen 

Större förändringar kommande budgetår 

Inför 2019 planeras följande förändringar/prioriteringar: 

1. Arbete med utvecklingsstrategin kopplat till ett hållbarhetsperspektiv. 
2. Översyn av kommunkoncernens administrativa rutiner. 
3. Arbete med implementering av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. 
4. Arbete med införande av e-arkiv i kommunen. 
5. Intern översyn av arbetsuppgifter inom kansliet i och med inrättande av tjänst som 

kommunsekreterare. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Under kommande år kommer kommunkansliet att prioritera arbetet med en gemensam styrning och 
ledning för hela den kommunala organisationen. Externt kommer kommunkansliet prioritera stöd till 
kommunens näringsliv. Slutligen kommer fokus vara samordning och effektivisering av 
kommungemensamma processer. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 6 5 5 134 134 134 

Personalkostnader -3 160 -2 677 -2 974 -2 468 -2 474 -2 480 

Kapitalkostnader -37 -28 -70 -45 -41 -40 

Övriga kostnader -5 943 -9 095 -5 009 -3 955 -2 715 -2 723 

NETTOKOSTNAD -9 134 -11 795 -8 048 -6 334 -5 096 -5 109 
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Personal 

Verksamhetsområden 

Personalavdelningen ansvarar för: 

• Kommunkoncernens HR-frågor och kompetensförsörjningsfrågor. 
• Kommunkoncernens lönefrågor. 
• Bemanningen av tillfällig personal till kommunens olika arbetsplatser. 

Beskrivning av verksamheten 

Personalavdelningen ansvarar för samordning, ledning och utveckling av kommunkoncernens 
personalfrågor samt stöd, rådgivning och information i dessa frågor. Detta innebär upprättande av 
policydokument och lokala kollektivavtal, förhandlingar och tolkning av lagar och avtal. Vi strävar 
efter att skapa goda förutsättningar för ett decentraliserat personalansvar och personalarbete. Vi 
sköter handläggningen av löner, pensioner och avtalsförsäkringar. 

I uppdraget ingår även att arbeta med hela det området som bidrar till att göra Sävsjö kommun till en 
attraktiv och god arbetsgivare där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och 
delaktighet. Vi stödjer en friskare livsstil, arbetar aktivt för arbetsglädje, utveckling och hälsosamma 
arbetsplatser samt skyndsamma rehabiliteringsinsatser. Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
rapporteras och sammanställs utifrån arbetsplatsernas arbetsmiljörapporter. Målet är att arbeta 
förebyggande och främjande, både vad gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Under 
hela året erbjuds alla kommunanställda att delta i olika friskvårdsaktiviteter, exempel på detta är 
motionskampanjer mm. Det sker även riktade friskvårdsinsatser på de arbetsplatser eller 
yrkesgrupper med extra behov. 

Verksamheten ändras från och med årsskiftet 2018/2019 genom att informationsdelen och 
receptionen övergår till kommunikationschefen. Arkivdelen övergår till kommunchefen. 

En besparing görs också genom att antalet HR-konsulter minskar från tre till två. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Se under kommunstyrelsen. 

Större förändringar kommande budgetår 

Efter beslut i kommunstyrelsen organiserades en ny bemanningsenhet den 1 januari 2017, för en två-
årig prövoperiod. En utvärdering genomförs under hösten 2018 och ligger till grund för beslut om 
fortsättning eller avveckling. 

För att skapa en bättre översikt av potentiella ledare och nuvarande kompetensnivåer fortsätter 
arbetet med att införa så kallat ”talent management” i organisationen. Successionsplanering är 
prioriterat under kommande år. 

Ett nytt arbetstidsavtal ska införas efter förhandlingar med de fackliga samarbetsparterna. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Arbetet fortsätter med införandet av ”heltid som norm” efter den handlingsplan som tagits fram. 

Arbetet fortsätter med att implementera en ny mall för medarbetarsamtal och bedömningssamtal. 
Dessa ska skapas och utformas på ett sådant sätt att måluppfyllelse blir fokus i enlighet med 
Utvecklingsstrategin. Den ska uppmuntra till prestationsbaserad lönesättning enligt löneavtalen. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 2 846 3 891 1 277 3 218 3 225 3 233 

Personalkostnader -10 697 -10 298 -10 019 -7 908 -7 926 -7 945 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -5 829 -5 982 -6 405 -4 925 -4 936 -4 947 

NETTOKOSTNAD -13 680 -12 389 -15 147 -9 615 -9 637 -9 659 
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Ekonomi och upphandling 

Verksamhetsområden 

Avdelningen består av två enheter; Ekonomi och Upphandling. 

Beskrivning av verksamheten 

Ekonomienheten har ansvar för planering och uppföljning av ekonomi, löpande ekonomisk 
redovisning samt ge råd och stöd till kommunkoncernen i ekonomiska frågor. Avdelningen fungerar 
även som en stödfunktion till politiken i budgetberedningsprocesser, ekonomiska utredningar m.m. 

Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens upphandlingar och avtal med leverantörer samt 
säkerställer att kommunen handlar med seriösa och ansvarstagande leverantörer. 

Tidigare har även fordonsadministrationen tillhört avdelningen men från 2019 så ligger den under 
serviceförvaltningen. Fordonsadministrationen placerades under ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen under uppstartsskedet. Nu är verksamheten igång och 
fordonsadministrationen kommer att ingå som en del av serviceförvaltningen som ett led i att renodla 
verksamheterna. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Se under kommunstyrelsen. 

Större förändringar kommande budgetår 

Ökad digitalisering och robotisering är en nyckelfaktor för att kunna effektivisera arbetsprocesser, 
minska felkällor samt att ekonomerna får mer tid till att arbeta proaktivt och vara ett chefsstöd. 
Digitalisering kommer även att ge ett bättre resursutnyttjande och mer tid till kvalitetsarbete. Fokus 
framåt är att genomföra en fullständig processkartläggning på samtliga administrativa rutiner som 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen utför för att kunna identifiera processer som går att 
digitalisera och robotisera. 

Under 2019 kommer ett beställningssystem att initieras som innebär att kommunens inköp görs i en 
”intern webbutik”. På det viset säkerställer vi att inköp görs från upphandlade leverantörer, till rätt 
pris och att inköpet godkänns innan beställning genomförs. Hela inköpskedjan från beställning av 
varan till betalning av fakturan blir digitaliserad. 

Under kommande år kommer vi även att arbeta för att införa mer enhetliga arbetsmetoder för att ännu 
bättre kunna stödja verksamheterna och för att minska sårbarheten på avdelningen. 

Arbetet med att utveckla befintliga stödsystem som exempelvis Stratsys, Visma, Budget & Prognos 
kommer att fortsätta under 2019. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Arbetet med att digitalisera och robotisera arbetsprocesserna kommer att löpa på. Utvecklingen inom 
detta område går snabbt vilket innebär att avdelningen måste aktivt ta del av utvecklingen och arbeta 
proaktivt. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 7 729 6 830 9 209 300 301 302 

Personalkostnader -6 748 -7 242 -7 228 -6 733 -6 748 -6 263 

Kapitalkostnader -117 -99 -221 -174 -171 -168 

Övriga kostnader -8 400 -7 656 -10 645 -1 885 -1 893 -1 900 

NETTOKOSTNAD -7 536 -8 167 -8 885 -8 492 -8 511 -8 029 
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Utveckling 

Verksamhetsområden 

Utvecklingsavdelningen arbetar övergripande med tillväxtfrågor och samhällsplanering i kommunen, 
samt strategiska frågor av förvaltningsövergripande karaktär, så som samordning av miljö- och 
hållbarhetsarbete och digitalisering. 

Utvecklingsavdelningen innefattar fyra mindre enheter; planering, samhällsbyggnad, näringsliv och 
digitalisering (tidigare IT-enhet). 

Beskrivning av verksamheten 

Utvecklingsavdelningens planeringsenhet arbetar med strategiska frågor som miljö- och hållbarhet, 
utredningar, olika sorters medborgarstöd som resebidrag, hemsändningsbidrag och ”byapeng”, 
projektredovisning, arbete med infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor samt skolskjutsplanering. 

Utvecklingsavdelningens samhällsbyggnadsenhet arbetar med översiktlig fysisk planering, upprättar 
detaljplaner till bostäder och industriell verksamhet för framtida exploatering, ansvarar för Sävsjö 
kommuns försäljning och inköp av tomtmark samt är projektledare/beställaransvariga för olika 
förnyelseprojekt. 

Utvecklingsavdelningens näringslivsenhet ansvarar för samordning av kommunens näringslivsarbete, 
arbetar med etableringar och stöttar nyföretagande och företagsutveckling i samarbete med Science 
Park Jönköpings län, arrangerar aktiviteter och projekt för att främja en positiv utveckling av 
näringsliv och sysselsättning i kommunens olika delar samt ansvarar för kommunens turism- och 
landsbygdsutveckling. 

Utvecklingsavdelningens digitaliseringsenhet samordnar kommunens arbete med att skapa en digital 
förvaltning, verkar som Sävsjö kommuns ombud gentemot Höglandets IT, arbetar strategiskt med 
digitaliseringsprocessen i kommunen och samverkar regionsövergripande med dessa frågor. Är 
behjälplig med kunskap om olika lagkrav som omfattar IT-frågor. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Se under kommunstyrelsen 

Större förändringar kommande budgetår 

Utvecklingsavdelningens flytt till Tillväxthuset och etablering av en miljö för uppstartsföretag och 
näringslivsfrämjande arbete har medfört en ökad hyresnivå. 

Samhällsbyggnadsenheten har förstärkts med en projekttjänst till arbetet med ny översiktsplan. 
Arbetet med en ny översiktsplan kommer att pågå hela året. Den tillväxt i kommunen som de senaste 
åren ställt stora krav på samhällsbyggnadsenheten skapar behov av förstärkning för att klara 
uppdraget, då vi har flertal stora investeringsprojekt de kommande åren. Behov av förstärkning behövs 
framför allt i projektledning. 

En ny skolskjutsupphandling har genomförts som tillsammans med förändringar i 
kollektivtrafikutbudet kommer påverka kostnaderna för skolskjuts. 

Skolskjutsverksamheten kommer att flyttas över från utvecklingsavdelningen till barn- och 
utbildningsförvaltningen från och med 2019. 
 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Vi har flera större samhällsbyggnadsprojekt som kommer att genomföras, såsom ny 
tillgänglighetsanpassad stationsutformning- och centrummiljö i Sävsjö, planläggning och exploatering 
av ny industrimark och väg i Mejensjöområdet samt planläggning av fler bostadsområden. 

Vi kommer att ha ett stort fokus på arbete med digitalisering, för att kunna effektivisera kommunens 
administrativa förvaltning samt underlätta för våra medborgare att kunna få god service. 

En ny strategi för hållbarhet kommer att tas fram under 2020, för att vi ska kunna uppnå våra mål 
samt nationella och regionala åtaganden. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 20 857 22 771 23 092 22 772 22 824 22 878 

Personalkostnader -6 769 -8 408 -8 725 -8 223 -8 242 -8 262 

Kapitalkostnader -80 -66 -214 -220 -181 -177 

Övriga kostnader -27 648 -29 461 -30 054 -28 435 -28 039 -27 609 

NETTOKOSTNAD -13 640 -15 164 -15 901 -14 106 -13 638 -13 170 

Utvecklingsavdelningen 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 10 563 11 462 11 718 11 463 11 489 11 516 

Personalkostnader -4 342 -4 452 -4 886 -4 539 -4 549 -4 560 

Kapitalkostnader -38 -24 -70 -69 -68 -67 

Övriga kostnader -12 963 -14 424 -14 879 -14 344 -13 877 -13 410 

NETTOKOSTNAD -6 780 -7 438 -8 117 -7 489 -7 005 -6 521 

IT-enheten 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 10 263 11 131 11 131 11 131 11 157 11 184 

Personalkostnader -1 313 -1 983 -2 016 -1 678 -1 682 -1 686 

Kapitalkostnader -42 -42 -41 -41 -3 0 

Övriga kostnader -14 170 -14 699 -14 700 -13 750 -13 820 -13 856 

NETTOKOSTNAD -5 262 -5 593 -5 626 -4 338 -4 348 -4 358 

Samhällsbyggnadsenheten 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 31 178 243 178 178 178 

Personalkostnader -1 114 -1 973 -1 823 -2 006 -2 011 -2 016 

Kapitalkostnader 0 0 -103 -110 -110 -110 

Övriga kostnader -515 -338 -475 -341 -342 -343 

NETTOKOSTNAD -1 598 -2 133 -2 158 -2 279 -2 285 -2 291 
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Kommunikation 

Verksamhetsområden 

• Övergripande strategisk kommunikation 
• Kommunövergripande kommunikation 
• Stöd till förvaltningar och bolag i kommunikationsfrågor 
• Reception och inköp av kontorsmaterial, kopiering och posthantering 

Beskrivning av verksamheten 

Kommunikationsavdelning ansvarar för kommunens strategiska arbete med kommunikationsfrågor. I 
detta ingår bland annat kommunens arbete med sitt eget varumärke, vilka kommunikationskanaler vi 
nyttjar och hur kommunikationen blir så effektiv som möjligt och når rätt målgrupp med mera. 

Operativt arbete med kommunikation, till vardags och vid kriser. 

Ansvar för och utveckling av webbplatsen savsjo.se och intranätet Tillsammans. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar också för receptionen, den centrala kopieringen och 
posthanteringen, samt för inköp av kontorsmaterial. 

  

Arbete med utvecklingsstrategin 

Se under kommunstyrelsen 

Större förändringar kommande budgetår 

Inför 2019 planeras följande förändringar/prioriteringar: 

1. Översyn av kommunens kommunikationsstrategi och kommunikationspolicy. 
2. Fortsatt utveckling av den nya webbplatsen, savsjo.se. 
3. Översyn och implementering av ett nytt intranät. 
4. Utveckling av den kommunala receptionen. 
5. Implementering av EU:s nya webbriktlinjer. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter - - - 536 537 538 

Personalkostnader - - - -1 977 -1 480 -1 484 

Kapitalkostnader - - - 0 0 0 

Övriga kostnader - - - -935 -937 -939 

NETTOKOSTNAD    -2 376 -1 880 -1 885 
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Fastigheter 

Verksamhetsområden 

Förvaltningen av kommunalt ägda lokaler, såväl intern som extern uthyrning och förvaltning utförs av 
Sävebo AB. 

Beskrivning av verksamheten 

Förvaltning av internt hyrda lokaler som skolor, förskolor, äldrebostäder, brandstation och kontor. 
Förvaltning av fastigheter som uthyrs för kommersiell service eller industriell verksamhet. 
Vaktmästartjänster till övriga förvaltningar. Genomförande av reinvesteringar inom kommunens 
lokalbestånd. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Sävebo AB  arbetar med energieffektiviseringar samt förbättringar kring renhållning/sopor för att 
förbättra för miljön såväl utemiljö, arbetsmiljö som ekologisk. 

Större förändringar kommande budgetår 

Sävebo AB arbetar med energieffektiviseringar för att minska driftskostnaderna i det kommunala 
fastighetsbeståndet. Framtagande av underhållsplaner för fastighetsbeståndet har påbörjats under 
hösten 2018 och beräknas vara klart under 2019. 

Projektering av Rörviks skolas renovering pågår och byggstart planeras under början av 2019. 
Ombyggnad av Aleholmskolans entré planerar vi att starta projektet under hösten 2018 och ett 
utförande under 2019. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Arbetet med energieffektivisering fortlöper under 2019 och 2020. Stockaryds skolas renovering 
kommer att påbörjas efter det att Rörviks skola färdigställts. Vi har ett stort underhållsbehov på 
kommunalt ägda fastigheter och budgetar kommer att tas fram allt eftersom underhållsplanerna 
fastställs. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 47 586 49 768 49 768 53 708 53 708 53 708 

Personalkostnader - - - - - - 

Kapitalkostnader -18 685 -16 356 -16 356 -17 646 -17 646 -17 646 

Övriga kostnader -30 789 -33 709 -33 709 -35 569 -34 569 -34 569 

NETTOKOSTNAD -1 888 -297 -297 493 1 493 1 493 

Vaktmästeri 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter  7 776   7 010   7 010   7 083   7 083   7 083  

Personalkostnader  -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnader - 5   -   -  - 5  - 5  - 5  

Övriga kostnader - 7 999  - 7 010  - 7 010  - 7 096  - 7 096  - 7 096  

NETTOKOSTNAD -228 0 0 -18 -18 -18 
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Bostadsanpassning 

Verksamhetsområden 

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Beskrivning av verksamheten 

Handläggning av ansökningar och beslut i bostadsanpassningsärenden. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Det ska vara bra att bli äldre i Sävsjö kommun. Det ska även utföras insatser för att personer med 
funktionsnedsättningar får förutsättningar för självständighet i hemmet. Bostadsanpassning regleras 
av lagstiftning och ger dem som har behov av tillgänglighetsanpassning rätt till viss anpassning för att 
kunna bo kvar hemma. 

Större förändringar kommande budgetår 

Bostadsanpassningsärenden hanteras av Sävebo AB med beslut av kommunledningskontoret. 

I händelse av extraordinära och kostnadskrävande bidragsärenden kommer Kommunstyrelsens 
utskott att behöva tillföras medel under verksamhetsåret. 

Ett nytt arbetssätt är infört under hösten 2014 för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Det är 
alltid den person som får bidrag beviljat som är beställare av tjänsten och som kan ge kommunen 
fullmakt att sköta ärendet. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

I takt med att Sävsjö kommuns befolkningsstruktur utvecklas mot en större del äldre förväntas 
behovet av bostadsanpassningsåtgärder öka. Verksamheten har en koppling till den nivå Sävsjö 
kommun håller gällande tillgång på kommunala vård- och gruppboenden. En ökad satsning på 
hemtjänst och seniorboenden som alternativ till kommunalt bedrivna äldreboenden kommer att öka 
behovet av bostadsanpassningsåtgärder i privata bostäder. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter - - - - - - 

Personalkostnader - - - - - - 

Kapitalkostnader - - - - - - 

Övriga kostnader -1 834 -1 879 -1 879 -1 878 -1 878 -1 878 

NETTOKOSTNAD -1 834 -1 879 -1 879 -1 878 -1 878 -1 878 
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5     Kommunstyrelsen teknisk nämnd 

Verksamhetsområden 

Kommunstyrelsen tekniska frågor och serviceförvaltningens ledningsfunktion. 

Beskrivning av verksamheten 

Nämnden för allmänna och tekniska frågor sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av fyra 
ledamöter. Gemensam administration arbetar med ledning, styrning och planering av 
serviceförvaltningens verksamhet. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Ledning och uppföljning av nämndmål kopplade mot utvecklingsstrategin. 

Mål och styrtal från och med 2019 

 

All maten som serveras ska upplevas som god. 

Styrtal 

Alla verksamheter ska haft minst 1 måltidsråd under 2019. 

 

Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård 

Styrtal 

Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser. 

Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året. 

 
Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra  energibesparingar i 
verksamheten 

Styrtal 

Sammanställning av energibesparande insatser under året. 

Genomföra minst 5 energibesparande insatser under året. 

 
Att samtliga medarbetare inom enheterna gata/park och kommunal service 
rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare 

Styrtal 

Minsta värde 4,5 ( medarbetarenkät skala 1-6). 

Minst 90% av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 129 094 129 632 129 632 127 321 127 321 127 321 

Personalkostnader -41 994 -44 111 -44 111 -39 619 -39 619 -39 619 

Kapitalkostnader -24 315 -21 943 -21 943 -21 697 -22 889 -22 889 

Övriga kostnader -90 065 -88 434 -87 434 -87 989 -85 831 -85 866 

NETTOKOSTNAD -27 280 -24 856 -23 856 -21 984 -21 018 -21 053 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

Politisk verksamhet 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter - - - - - - 

Personalkostnader -788 -793 -793 -864 -864 -864 

Kapitalkostnader - - - - - - 

Övriga kostnader -216 -365 -365 -280 -280 -280 

NETTOKOSTNAD -1 004 -1 158 -1 158 -1 144 -1 144 -1 144 

Investeringsbudget 2019-2022 

KS – teknisk nämnd 

  Anslag  Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Samlade investerings-
medel gata/park 3500 3000 3500 3500 3500 

2. Årligt ramanslag 
kommunal serviceenhet 

600 600 600 600 600 

3. Fordons-investeringar 1000 300 1350 1000 1000 

Exploatering Tällevad 1000                 0                 0                 0                 0 

Exploateringskostnader 
Södra ind två 

2200                 0                 0                 0                 0 

Summa 8300 3900 5450 5100 5100 

Beskrivning 

1. Fördelas mellan beläggningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, nybyggnation gång- och cykelvägar, 
utbyggnad belysning, reinvestering parkytor, tillgänglighetsanpassade lekplatser och andra 
nödvändiga reinvesteringar. 

2. Avser ett årligt anslag för utbyte av utrustning som antingen är utsliten eller är olämplig ur 
arbetsmiljösynpunkt och införskaffande av mattransport, städmaskiner samt utbyte av porslin, bestick 
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och möbler i skolmatsalar. 

3. Avser investeringsanslag till samtliga maskiner, fordon och redskap inom tekniska nämndens alla 
verksamheter. Förvaltningen leasar personbilar samt mindre transportfordon enligt kommunens 
riktlinjer. 

 

Fordonsadministration 
Beskrivning av verksamheten 
Fordonsadministrationen flyttas till serviceförvaltningen från och med 2019 från ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen. Fordonsadministrationen placerades under avdelningen under 
uppstartsskedet. Nu är verksamheten igång och fordonsadministrationen kommer att ingå som en del 
av serviceförvaltningen som ett led i att renodla verksamheterna. Fordonsadministrationen ansvarar 
för all administration och uppföljning av kommunkoncernens fordon (upp till 3,5 ton) samt att skapa 
rutiner för utveckling av en rationell och optimal fordonsflotta. Vidare arbetar man proaktivt med att 
minska utsläpp genom bland annat omställning av fordonsflotta i syfte att nå kommunens lokala 
miljömål.  

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 6 915 6 500 8 800 9 000 9 000 9 000 

Personalkostnader -512 -576 565 -578 -578 -578 

Kapitalkostnader -58 -45 -45 -45 -45 -45 

Övriga kostnader -6 203 -5 879 -8 190 -8 377 -8 377 -8 377 

NETTOKOSTNAD 142 0 0 0 0 0 
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Gata/Park 

Verksamhetsområden 

Förvaltning, drifthållande och förnyelse av kommunens gator, vägar, gatubelysning, allmänna platser, 
parker, grönområden, lekplatser, skogar, ruinområdet och många andra närliggande områden. 

Beskrivning av verksamheten 

• Drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt allmänna platser, parkeringsplatser 
med mera. 

• Drift och underhåll av beläggningar, trafikskyltning och allmän belysning. 

• Drift och underhåll av parker, grönytor, naturområden, parkeringsplatser mm. 

• Skötsel av tätortsnära skog. 

• Skötsel av allmänna lekplatser. 

• Skötsel av ruinområdet, rastplatsen. 

• Renhållning av gator och torg. 

• Förråd/verkstad med dieselstation, reparation av kommunala fordon och redskap. 

• Skötsel och underhåll av busskurer, väderskydd för tåg- och busstrafikanter. 

• Uppdatering samt förändring av lokala trafikföreskrifter. 

• Hantering av parkeringstillstånd för handikappade. 

• Trafiksäkerhetsarbete. 

• Tjänster åt kommunala förvaltningar och bolag med flera. 

• Kommunala julgranar och uthyrning torgplatser. 

• Nyanläggning av gator, markanläggningar och va-ledningar. 

• Drift av den kommunala markreserven. 

• Skötsel av reglerings- och saneringsfastigheter. 

• Förvaltning av kommunens skogs- och lantegendomar inklusive donationsgårdarna. 

• Utarrendering av jordbruks- och jaktmark. 

• Utarrendering av sommarstugetomter. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

För gata-parkenheten finns målet att man ska utveckla Sävsjös trädgård. Arbetet med skötselplanen 
ska färdigställas det kommer att bli parkenhetens framtidsdokument. 

I Vrigstad kommer arbete med en tillgänglighetsanpassad lekplats att påbörjas under hösten 2018 för 
att kunna bli klar under 2019. Etapp 2 av renovering av Sockerklars lekplats kommer att genomföras. 
Vägen på Tällevad II kommer att anläggas. Vi fortsätter vårt arbete med underhåll av kommunala 
fastigheter. Fortlöpande arbetar man med att identifiera risker i vår ibland farliga arbetsmiljö. 
Arbetsbeskrivningar utarbetas också för att minska sårbarheten vid frånvaro. 

Större förändringar kommande budgetår 

Fortsättning av guidade turer i Sävsjös trädgård för att medvetandegöra kommunanställda och skapa 
ambassadörer för fler besökare och ökat inflyttande av nya kommuninvånare till Sävsjö kommun. 

En belysningsplan för belysning ska tas fram i samarbete med utvecklingsavdelningen. Detta för att 
kunna ge rättvis service i hela kommunen. 

Att kunna arbeta utifrån en reviderad gång- och cykelvägsplan som utvecklingsavdelningen nu tar 
fram för att möta framtiden är en ljuspunkt under 2019. 
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Gata/park och skog kommer under 2019 att flytta till en gemensam lokal. 

Projekt Grogrund som startade 2016 – ett inkluderande projekt på parkenheten för människor som 
står utanför arbetsmarknaden - fortsätter och hoppas kunna ge fler människor arbete. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Utbyggnad av nya villaområden och ökat nyttjande av naturmark i anslutning kräver än mer resurser. 
Den moderna samhällsmedborgaren har ett ökat krav på parkliknande ytor. 

Behovet av renhållning av allmänna platser och parkområden ökar. Större resurser avsätts löpande för 
att klara behovet. 

Underhåll av gator och allmänna ytor kräver fortsatta medel för att hålla en god standard. 

Beläggningen på åldrande gator behöver löpande förnyas för att inte få en kapitalförstöring. För att ha 
en god planering behövs en va-saneringsplan från Njudung Energi Sävsjö AB. 

Sävsjös trädgård är en känd turistpunkt och ett självklart val när man ska besöka våra övriga lokala 
turistattraktioner. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 24 405 22 528 22 528 18 547 18 547 18 547 

Personalkostnader -11 462 -12 452 -12 452 -10 188 -10 188 -10 188 

Kapitalkostnader -4 691 -4 657 -4 657 -3 288 -4 534 -4 534 

Övriga kostnader -26 506 -22 918 -22 918 -21 558 -20 312 -20 312 

NETTOKOSTNAD -18 254 -17 499 -17 499 -16 487 -16 487 -16 487 

Enskild väghållning gårdsbelysning 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter  2 060   1 950   1 950   2 012   2 012   2 012  

Personalkostnader - 193  - 152  - 152  - 170  - 170  - 170  

Kapitalkostnader - 257  - 277  - 277  - 251  - 251  - 251  

Övriga kostnader - 4 928  - 4 936  - 4 936  - 4 728  - 4 728  - 4 728  

NETTOKOSTNAD -3318 -3415 -3415 -3137 -3137 -3137 
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Enskild väghållning/ Gårdsbelysning 

Verksamhetsområden 

Enskild väghållning av statsbidragsvägar och utfartsvägar. 

Handläggning av gårdsbelysning. 

Beskrivning av verksamheten 

• Underhållsgrusning, hyvling, dammbindning, kantskärning, snöröjning, halkbekämpning, 
slaghackning/högröjning och iståndsättningsåtgärder av enskilda statsbidragsvägar. 

• Underhållsgrusning, hyvling, kantskärning, snöröjning och iståndsättningsåtgärder av 
utfartsvägar. 

• Handläggning av kommunalt bidrag till enskild väghållning. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

I utvecklingsstrategin framgår tydligt att det ska hållas en hög underhållsnivå på gårdsbelysning och 
det småskaliga vägnätet på landsbygden. Därav viktigt att avsatta medel för enskilda vägar inte 
bortprioriteras. 

Permanent bosatta kommuninnevånare på landsbygden får idag bidrag för att anlägga gårdsbelysning 
samt bidrag för utbyte av äldre armaturer. 

Större förändringar kommande budgetår 

Budgetförslaget förutsätter en oförändrad statsbidragsnivå. Det kommunala bidraget till vägföreningar 
som sköter sin väg i egen regi föreslås vara oförändrad under närmaste åren. 

Fler byter ut äldre armaturer till LED vilket ger ett ökat bidragsbehov men en lägre underhållskostnad 
på sikt. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Hela verksamheten "Enskild väghållning" är ett för kommunen frivilligt åtagande. För 
stadsbidragsvägar har vi ett bidrag från Trafikverket och för utfartsvägar står kommunen för hela 
kostnaden. Sävsjö kommun är en av mycket få kommuner som driver detta i egen regi. Vi har ett väl 
fungerande vägnät och kan erbjuda en god standard för boende på landsbygden. För att i 
fortsättningen kunna driva verksamheten i kommunal regi är det en förutsättning att erforderliga 
ekonomiska resurser tillförs verksamheten till gagn för en bra väghållning av de enskilda vägarna i 
Sävsjö kommun. En utvärdering av kostnaden kontra nyttan med utfartsvägarnas skötsel bör dock 
göras. 

Brounderhållet ökar på landsbygden. Många äldre broar behöver renoveras. Inga åtgärder görs utan 
att Trafikverket godkänner dessa och därefter kan bidrag. Dock kommer kommunen få ökade 
kostnader för denna typ av åtgärder. 

I aktuella utredningar från SKL och Trafikverket spås framtidens överlevnad av landsbygdsvägar bero 
på samarbete med kommuner likt ”Sävsjömodellen”. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 2 060 1 950 1 950 2 012 2 012 2 012 

Personalkostnader -193 -152 -152 -170 -170 -170 

Kapitalkostnader -257 -277 -277 -251 -251 -251 

Övriga kostnader -4 928 -4 936 -4 936 -4 728 -4 728 -4 728 

NETTOKOSTNAD -3 318 -3 415 -3 415 -3 137 -3 137 -3 137 
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Kommunal service 

Verksamhetsområden 

Kost och lokalvård på uppdrag av de kommunala förvaltningarna och bolagen. 

Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten består av två resultatenheter som ekonomiskt balanseras vid årets slut till ett 
nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som 
har köpt tjänsten. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Målet för kostenheten är att minska matsvinnet för att kunna öka andelen ekologiska livsmedel och att 
öka de maträtter som har en minskad påverkan på klimatet. 

Målet för lokalvården är att säkra kompetensen och arbeta med att integrera nya medarbetare för att 
kunna behålla en god kvalité inför kommande pensionsavgångar. 

Större förändringar kommande budgetår 

Det ökade antalet barn i förskolor och skolor påverkar arbetet för de som arbetar inom lokalvård och 
inom kostenheten. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Arbete med effektiviseringar och kvalitetsförbättringar kommer att fortgå under de kommande åren. 
Medelåldern inom kommunal service är relativt hög vilket innebär att fram till 2022 uppnår 27 % av 
enhetens medarbetare 65 år. Kommunal service kommer att ta med detta i planeringen för att kunna 
behålla en god kvalitet och kompetens inom verksamheterna trots behov av nyrekrytering. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 47 267 48 376 48 376 45 971 45 971 45 971 

Personalkostnader -29 551 -30 714 -30 714 -28 397 -28 397 -28 397 

Kapitalkostnader -677 -653 -653 -507 -453 -453 

Övriga kostnader -17 793 -17 617 -17 617 -16 880 -16 942 -16 942 

NETTOKOSTNAD -754 -608 -608 187 179 179 
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6     Barn- och utbildningsnämnden 

Mål och styrtal från och med 2019 

 
Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat 
placeringsdatum ska årligen öka. 

Styrtal 

Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 65%). 

 

Antalet dagar (väntetiden) för dem som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum ska årligen minska. 

Styrtal 

Antalet dagar ska årligen förkortas jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 23 dagar). 

 

Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka. 

Styrtal 

Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka, jämförelse år är 2017. 

 

Respektive chef ska ha en kostnadseffektiv organisation och verksamhet med en 
fortsatt hög kvalitet, med en god ekonomisk hushållning som optimalt kommer 
barn/elever till del. 

Styrtal 

Respektive chef ska verka för ett nollresultat vid kommande bokslut. 

 

Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ska öka. 

Styrtal 

Varje verksamhet (musikskola och vuxenutbildning) ska under året skapa varsin e-tjänst som ska finnas tillgänglig på www.savsjo.se. 

 

Alla ungdomars kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprograms 
olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras. Nyanländas resultat ska framgå 
i resultatredovisningen. 

Styrtal 

Den procentuella andelen elever som per den 15 september studerar inom Introduktionsprogrammets inriktningar och under läsåret nått 
nationell behörighet ska årligen öka jämfört med läsåret 2017/2018. 
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Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för 
verksamheten. 

Styrtal 

Förvaltningen ska efter en årlig inventering av kompetensbehovet fokusera på minst ett kompetensutvecklings-område där medarbetarna ska 
ges möjlighet att vidga sin kompetens. 

 

Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning. 

Styrtal 

Förvaltningen ska under året påvisa att man prioriterat medel till minst ett område där det råder kompetensbrist. 

Omsättningstal/Volymer 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Antal barn i förskola 
och pedagogisk 
omsorg 

574 564 633 600 615 614 603 

- varav antal barn i 
förskolan Tussilagon 

22 22 20 24 22 22 22 

- varav antal barn i 
förskolan Tingeling 

19 19 20 21 20 20 20 

- varav antal barn i 
förskolan 
Hoppetossa 

16 19 20 19 20 20 20 

- varav antal barn i 
pedagogisk omsorg 
Christella 

0 0 0 3 3 3 3 

Antal elever i 
fritidshem 

433 442 496 449 537 536 535 

- varav antal elever i 
fritidshem Sävsjö 
kristna skola 

26 27 25 26 25 25 25 

- varav antal elever i 
fritidshem 
Tussilagon 

12 14 12 16 12 12 12 

Antal elever i 
förskoleklass 

139 149 141 145 138 150 144 

Antal elever i 
grundskola 

1 200 1 217 1 290 1 353 1 338 1 330 1 331 

Antal elever i 
grundsärskola 

12 18 20 21 20 20 20 

Antal elever i Sävsjö 
kristna skola 

113 120 125 122 125 125 125 

Antal egna 
gymnasieelever på 
Aleholm 

321 329 297 310 304 315 315 

Antal gymnasielever 
i annan kommun 

205 180 190 153 134 138 139 

Antal gymnasielever 
från annan kommun 
på Aleholm 

41 63 50 68 59 61 59 
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Nyckeltal 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Nettokostnad per 
barn, förskola och 
pedagogisk omsorg 
(kr) 

110 330 116 540 105 200 118 200 121 200 124 200 127 300 

Nettokostnad per 
barn, fritidshem (kr) 

31 400 33 122 34 000 32 600 33 400 34 200 35 000 

Antal lärare på 
grundskolan(uttryck
t i heltidstjänster) 
per 100 elever 

8,5 8,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Nettokostnad per 
elev, grundskola (kr) 

92 576 94 171 93 264 93 264 93 491 93 719 93 948 

- varav undervisning 
(kr) 

43 313 42 718 45 390 45 390 45 617 45 845 46 074 

Nettokostnad per 
elev, gymnasieskola 
Aleholm (kr) 

105 692 106 201 120 500 119 900 120 600 123 600 126 700 

- varav undervisning 
(kr) 

54 024 46 651 62 900 69 400 69 800 71 500 73 300 

Genomsnittlig 
interkommunal 
kostnad per elev (kr) 

125 625 130 464 129 150 139 400 142 200 145 000 147 900 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 68 090 43 249 61 219 41 664 41 667 41 671 

Personalkostnader -222 758 -221 549 -229 911 -223 937 -223 937 -223 937 

Kapitalkostnader -2 593 -1 845 -2 500 -1 969 -1 184 -743 

Övriga kostnader -143 797 -125 084 -138 633 -122 209 -125 947 -127 652 

NETTOKOSTNAD -301 058 -305 229 -309 825 -306 451 -309 401 -310 661 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

Politisk verksamhet 

Verksamhetsområden: 

Barn- och utbildningsnämnd, förvaltningskontor och ergonomi. 

Beskrivning av verksamheten: 

Barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet sammanträder vardera vid elva tillfällen per år. 
Nämndens mål och styrtal tillsammans med aktuell skolplan med de övergripande målen i budgeten 
tillsammans med skollagen och gällande förordningar är barn- och utbildningsnämndens viktigaste 
styrinstrument för den samlade verksamheten. 

Den centrala administrationen på barn- och utbildningsförvaltningen består av förvaltningschef, en 
utvecklingschef och en administratör/nämndsekreterare. Utöver detta finns det ett antal 
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skolutvecklare motsvarande 1,9 tjänster som arbetar övergripande med utvecklingsfrågor på 
kommunnivå. Strategiska frågor och övergripande utrednings- och utvärderingsarbete är en viktig del 
i förvaltningens arbete. Ärendehantering till nämnden samt ekonomi-, fakturerings- och 
avgiftshantering administreras av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen för 2016–2019 ska synkroniseras med 
utvecklingsstrategin. Dessa dokument är styrande för verksamheten och följs årligen upp i 
skolplansdialogerna. 

Större förändringar budgetåret 2019: 

Skolplanen som gäller till och med 2019 kommer att revideras under tredje kvartalet med målet att 
beslutas i december för 2020–2023. 

Organisationen inom förvaltningen kommer att regelbundet att ses över för att skapa rimliga 
chefsuppdrag. Behovet av antalet platser inom förskolan ska följas för att möta vårdnadshavarnas 
behov. Gymnasieskolans utbud av program ska följas upp. En god ekonomisk hushållning prioriteras. 

Skolskjutsverksamheten kommer att flyttas över från utvecklingsavdelningen till barn- och 
utbildningsförvaltningen från och med 2019. 
 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022: 

Ny skolplan för perioden 2020–2023 ska fastställas. 

Gymnasieskolan som ett förstahandsval för presumtiva elever ska vara en självklarhet. Lokalplanering 
för demografiska förändringar prioriteras. 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 530 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -3 611 -2 980 -3 151 -3 038 -3 038 -3 038 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -2 351 -2 053 -2 273 -2 396 -2 420 -2 444 

NETTOKOSTNAD -5 432 -5 033 -5 424 -5 434 -5 458 -5 482 

Investeringsbudget 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämnd 

  Anslag  Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Årligt 
ramanslag för 
mindre 
investeringar 

300 300 300 300 300 

2. IKT i 
undervisningen 

                   0 700 800 800 800 

3. Inventarier till 
förskolor och 
skolor 

1200 1200 1200 1200 1200 

4. Aleholm 
industritekniska 

500 500 1000 1000 1000 

5.Hägneskolan 
inredning och 
skolmöbler 

                      0 700                       0                       0                                      0 

Summa 2000 3400 3300 3300 3300 
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Beskrivning 

1. Årligt ramanslag för mindre investeringar 

Under året uppkommer ofta situationer med akut behov av mindre investeringar. Exempel på detta är 
åtgärder som krävs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön och reinvesteringar. 

2.IKT i undervisningen 

Att skriva sig till läsning, ASL för våra elever i de lägre årskurserna kräver en Ipad per elev. Kostnaden 
för motsvarar cirka 800 tkr. ASL satsningen kommer att pågå även för åren 2019–2022 varför en 
budget även där måste avsättas. 

IKT investeringen är lägre än tidigare och förklaras med att förvaltningen har övergått till leasing av 
datorer vilket då belastar driften framgent. Den nationella IT-strategin för skolans digitalisering har 
mynnat ut i att barn- och utbildningsnämnden beslutat om en lokal IKT strategi. Den förutsätter en till 
en från årskurs 4 till årskurs 9 och kommer sannolikt att kräva ytterligare 1 500 tkr - 2 000 tkr i 
driftkostnad per år med start hösten 2019. 

3. Inventarier till förskolor och skolor 

Möblemang och övriga inventarier i våra förskolor och skolor är till åren kommen och behöver i en 
högre takt fortsätta att bytas ut. Teknisk utrustning i våra praktiska lokaler har höga säkerhetskrav och 
till detta behövs också en uppdatering. Till detta behövs en årlig investering. 

Utöver detta bör medel avsättas för att möblera tillkommande förskoleavdelningar i kvarteret Pinuten 
och till att möblera Hägneskolans grundskola och särskola. Detta hanteras numera i en ny rutin i 
ordinarie investeringsskrivningar till nämnd och budgetberedning. 

4. Aleholm industritekniska programmet 

Uppdatering av maskinell utrustning med tillhörande säkerhetsinvesteringar 

Taxor 

Barn- och utbildningsnämnd 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till nya taxor avseende Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Musikskola 

För 2019 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan med 1% vad gäller undervisningen, vilket ger 
följande belopp: 

• I årskurs 1 får eleven spela fiol och betalar då 1 116 kronor/läsår. 
• Från och med årskurs 2 får eleven välja mellan blockflöjt, klarinett och fiol och betalar 1 116 

kronor/läsår. 
• Från och med årskurs 3 får eleven välja mellan flera olika instrument och betalar 1 576 

kronor/läsår. 
• Från och med årskurs 7 får eleven välja solosång och betalar 1 576 kronor/läsår. 
• Instrumenthyra: 475 kr/läsår. 

Arvoden vid Musikskolans spelningar: 

• Kort spelning 10-15 minuter med yngre elever som medverkar: 570 – 820 kr. 
• Längre spelning 20-30 minuter där äldre barn medverkar: 1095 kr. 
• Spelning med medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1600 kr. 
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Barnomsorg 

En avgiftsnivå för 2018 gällande barnomsorgstaxan är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma 
som maxtaxan, för år 2019 och framåt ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräkning av 
maxbeloppet. 

• För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 382 kronor/månad. 
• För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 922 kronor/månad. 
• För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 461 kronor/månad. 
• För barn 4 = ingen avgift. 

Vid tillfälligt överskridande av gränsen 15 timmar/vecka, för barn i allmän förskola föreslås en avgift 
på 100 kronor per tillfälle. 

En avgiftsnivå för 2018 gällande barnomsorgstaxan är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma 
som maxtaxan, för år 2019 och framåt ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräkning av 
maxbeloppet. 

• För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 922 kronor/månad. 
• För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 461 kronor/månad. 
• För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 461 kronor/månad. 
• För barn 4 = ingen avgift. 

Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en avgift på 100 kronor per närvarodag. 
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Förskola 

Verksamhetsområden 

I förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ingår administration, kost, lokaler, pedagogisk 
verksamhet och fortbildning. 

Beskrivning av verksamheten 

Förskolorna i Sävsjö tätort är organiserade i tvåförskolechefsområden med vardera en förskolechef. 
Vrigstad är från och med augusti 2018 ett eget förskoleområde som leds av en förskolechef. I Rörvik 
och Stockaryd är förskolan organiserad tillsammans med skolan i varsitt skolområde. Rektorerna i 
Rörvik och Stockaryd är tillika förskolechefer. Den pedagogiska omsorgen leds av förskolechefen. 
Fritidshem för barn 6 - 12 år finns på samtliga F-6 skolor i kommunen där respektive rektor har 
verksamhetsansvar utifrån gällande skollag. 

I Sävsjö tätort finns förskolan Spången med sex avdelningar, Natur- och miljöförskolan med fyra 
avdelningar, Sörgården med fyra avdelningar, Fantasia med tre avdelningar samt Pinutens förskola 
med två avdelningar. Den pedagogiska omsorgen i Sävsjö tätort har från och med höstterminen 2018 
upphört och ligger i malpåse under kommande läsår. 

Två enskilda förskolor, Tingeling och Hoppetossa är etablerade i Sävsjö tätort för 20 barn vardera. 

I Vrigstad finns tre förskolor. Prästhagen och Tuvan med två avdelningar vardera samt Palettens 
förskola med tre avdelningar. Fritidshemsverksamheten bedrivs integrerade i skolans lokaler. 

I Stockaryd finns en förskola, Appelhagen med tre avdelningar och två enheter med pedagogisk 
omsorg. Fritidshemsverksamheten finns integrerade i skolans lokaler. 

I Rörvik finns förskolan Snickaregården med tre avdelningar. Fritidshemsverksamheten är integrerad 
i skolans lokaler. 

Hägneskolan och Vallsjöskolan har var för sig flera fritidshemsavdelningar. 

Förskolan Tussilagon startades 1988 av Förebergs Missionsförsamling och där finns det också enskild 
fritidshemsverksamhet i form av ett fritidshem. Fritidshemsverksamhet bedrivs även i Sävsjö kommun 
av Sävsjö kristna skola. I Sävsjö tätort finns också pedagogisk omsorg i form av en enskild verksamhet 
som bedrivs av Christella barnomsorg. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen för 2016–2019 vävs årligen in i arbetet med 
utvecklingsstrategin. Dessa dokument är styrande för verksamheten och följs årligen upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Behovet av förskoleplatser bedöms vara fortsatt stort vilket medför behov av ytterligare utbyggnad av 
förskoleavdelningar då framförallt i Sävsjö tätort med fyra avdelningar. Planering av en ny förskola 
med fyra avdelningar som ska kunna utökas till sex avdelningar framgent på Hägneområdet pågår och 
när den är färdigbyggd kommer Pinutens förskola att avvecklas. Bedömning är att behovet av 
ytterligare förskoleplatser i övriga tätorter är tillgodosett inför 2019. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Kommunens positiva satsning på en ökad tillväxt och med det fler kommuninvånare leder följaktligen 
till behov av ytterligare förskoleplatser och fler inskrivna barn i fritidshemsverksamheten. Detta 
innebär att kommunen bör ta höjd för ytterligare två förskoleavdelningar i kvarteret Ripan 2022. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 15 298 12 385 14 403 12 385 12 385 12 385 

Personalkostnader -67 147 -68 567 -69 804 -71 650 -71 650 -71 650 

Kapitalkostnader -149 -152 -161 -158 -155 -153 

Övriga kostnader -32 475 -28 843 -30 678 -26 272 -26 707 -26 373 

NETTOKOSTNAD -84 473 -85 177 -86 240 -85 695 -86 127 -85 791 
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Grundskola 1-6 

Verksamhetsområden 

Administration, skolmåltider, skolskjuts, lokaler, pedagogisk verksamhet, fortbildning, 
interkommunala ersättningar, SYV och elevhälsa. 

Beskrivning av verksamheten 

Grundskolans elever är organisatoriskt fördelade på följande sex skolområden: 

Vallsjöskolan F-6 

Hägneskolan F-6, särskola 1–9 

Hofgårdsskolan 7–9 

Rörviks skola F-9 

Stockaryds skola F-6 

Vrigstad skola F-6 

Förskoleklassen är från och med 2018-07-01 en obligatorisk verksamhet. 

Rektor leder sina skolområden. På Hofgårdsskolan och på Vallsjöskolan finns också en biträdande 
rektor motsvarande 1,0 vardera. I Rörvik och Stockaryd är rektor också tillika förskolechef. Förutom 
det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten så har rektorerna också ansvar för 
personal, arbetsmiljö, administration och ekonomi, det vill säga hela skolans inre organisation 
(Skollagen kap 2 § 10). I budgeten finns avsatt resurser för 6,0 rektorstjänster. I dessa tjänster ingår 
förskolechefsuppdraget i Rörvik och Stockaryd. Varje skolområde har en skoladministratör med olika 
tjänstgöringsgrad utifrån rektors behov. 

Elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell 
funktionsnedsättning erbjuds särskola. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
består av nio årskurser. All särskoleverksamhet är koncentrerad till Hägneskolan. På Hägneskolan 
finns både klasser för grundsärskola och träningsskola. I vissa fall är det möjligt att individintegrera en 
elev i grundskolan. Eleven är då inskriven i grundsärskolan men ingår då i en grundskoleklass och får 
sin undervisning där. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen för 2016–2019 vävs in i arbetet med 
utvecklingsstrategin. Dessa dokument är styrande för verksamheten och följs årligen upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Stort fokus kommer att läggas på en fortsatt ökad måluppfyllelse, samt på att integrera alla nyanlända 
barn och elever i alla verksamheter. Tillsammans med Skolverket fortsätter också ett utvecklingsarbete 
som tidigare påbörjats med inriktning mot nyanländas lärande. 

Grundskolans elevantal fortsätter att öka. Asylsökande elever kommer i ringa omfattning att finnas 
inom grundskolan med anledning av att Migrationsverket avvecklat alla asylboenden i kommunen. 
Elevantalet i förskoleklassen följer också detta mönster. Inskrivna elever i särskolan är 1–3 
elever/åldersgrupp. Hägneskolans utbyggnad för grundskola och särskola kommer att pågå under hela 
2019 och beräknas vara klart under 2020. 

Vad det gäller satsningar inom IKT utifrån den nationella IT strategin och barn- och 
utbildningsnämndens lokala IKT-plan så är önskan att alla elever i årskurs 7–9 erhåller en till en 
konceptet vilket då medför en ökad driftskostnad 

Antalet elever i Sävsjö kristna skola beräknas till cirka 125 under 2019. 

I övrigt beräknas nettokostnaderna för den interkommunala ersättningen vara oförändrad 2019. 
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Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

• Etik på nätet prioriteras även fortsättningsvis. 
• ”En till en” inom IKT för alla elever i årskurs 4-9. 
• Tillsammans med Skolverket kommer också det påbörjade utvecklingsarbete att fortsätta och 

avslutas med inriktning mot nyanländas lärande. 
• Hägneskolans nybyggnation färdigställs. 
• ASL, att skriva sig till läsning fortsätter. 
• Den nationella IT-strategin ska beaktas i kommande budgetarbete tillsammans med 

förvaltningen beslutade lokala IKT-strategi. 
• Datorer leasas. 
• Det internationella arbetet med stöd av en internationell koordinator ska vara väl utvecklat. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 26 292 10 900 21 964 10 900 10 900 10 900 

Personalkostnader -104 561 -98 401 -105 212 -102 242 -102 242 -102 242 

Kapitalkostnader -258 -243 -264 -261 -242 -218 

Övriga kostnader -49 986 -40 631 -46 323 -35 452 -36 106 -36 535 

NETTOKOSTNAD -128 513 -128 375 -129 835 -127 055 -127 690 -128 095 
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Musikskola 

Verksamhetsområden 

Kommunal musikskola 

Beskrivning av verksamheten 

Den kommunala musikskolan står öppen för alla grundskolans elever. Den grundläggande 
musikundervisningen är uppdelad i: 

• Instrumentalmusik. 
• Solosång. 
• Orkester- och ensembleverksamhet. 

Undervisningen bedrivs delvis på skoltid genom att eleverna går ifrån ordinarie undervisning som är 
förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddagar 
och kvällar. Undervisning är då förlagd till musikskolans lokaler i Kulturhuset. Samma gäller all 
orkester- och ensembleverksamhet. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen för 2016-2019 ska synkroniseras med 
utvecklingsstrategin, US:en. Dessa dokument är styrande för verksamheten och följs årligen upp i 
skolplansdialogerna. 

Större förändringar kommande budgetår 

Erbjuda fler möjligheter till ensemblespel för slagverks- och blåselever. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Att ha en fortsatt verksamhet med hög kvalitet. 

Utveckla verksamheten med drama/teater. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 391 375 375 379 382 386 

Personalkostnader -2 968 -3 033 -3 124 -3 074 -3 074 -3 074 

Kapitalkostnader -34 -19 -25 -25 -22 -19 

Övriga kostnader -562 -565 -503 -513 -534 -556 

NETTOKOSTNAD -3 173 -3 242 -3 277 -3 233 -3 248 -3 263 
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Gymnasium 

Verksamhetsområden 

Gymnasieskola, vuxenutbildning (gymnasial-, grundläggande-, svenska för invandrare SFI-, 
samhällsorientering-, särskild utbildning för vuxna och uppdragsutbildning), samt kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar under 20 år som avbrutit eller ej påbörjat sina gymnasiestudier. 

Beskrivning av verksamheten 

Preliminärt elevantal läsåret 2018/2019 

 
Inom ramen för gymnasieskolans nationella kurser förekommer det att vuxenutbildningens elever 
samläser med gymnasieeleverna för att skapa en kostnadseffektiv organisation. 

Riksidrottsgymnasiet, (RIG) inom Skyttesport attraherar elever från andra kommuner och där gäller 
riksintag vilket innebär att alla sökande betraktas som förstahandssökanden. På Aleholm går 58 
interkommunala elever, varav drygt 30 ”skytteelever”. 

Som fördjupning erbjuds E-sport som företrädesvis elever från hemkommunen väljer. 

Utöver de nämnda nationella programmen erbjuds också introduktionsprogrammen för de elever som 
ej nått nationell behörighet efter årskurs 9. I dagsläget är språkintroduktion (IMSPR) skolans största 
program. Det ska dock noteras att antalet asylsökande elever i utbildning radikalt minskat. 

På Aleholm erbjuds ingen gymnasiesärskoleutbildning utan målgruppens elever hänvisas till 
samverkansområdets andra kommuner som kommunen har ett samverkansavtal med såsom Nässjö, 
Eksjö och Vetlanda. 

Svenska för invandrare, (SFI) riktar sig till de nyanlända som är kommunplacerade och har ett 
permanent uppehållstillstånd. Kommunens stora inflyttning av nyanlända de senaste åren innebar då 
en kraftig ökning av antalet elever som deltar i SFI-undervisning och till denna del av vuxenutbildning 
fördelades större delen av den totala vuxenutbildningsbudgeten. Inför 2019 ser vi en stor minskning av 
studerande. Under 2018 minskade de studerande med motsvarande 20%. SFI-utbildning är reglerat i 
skollagen och måste med andra ord erbjudas tillsammans med Samhällsorientering. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen för 2016-2019 vävs in i arbetet med 
utvecklingsstrategin. Dessa dokument är styrande för verksamheten och följs årligen upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Den lärlingsutbildning som startade inom ramen för bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktning husbyggnad, från och med läsåret 16/17, har varit framgångsrik och fortsätter även 
kommande läsår. 
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Arbetet med att marknadsföra och attrahera fler av kommunens ungdomar är ett prioriterat uppdrag. 
Ett förstärkt samarbete med ortens industri- och teknikföretag ses som ett värdefullt arbete för att 
säkra kompetensförsörjningen i kommunens företag. Skolans utmaning är att skapa en 
kostnadseffektiv organisation och samtidigt kunna ha ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Från 
och med 2017 kommer antalet presumtiva elever att öka årligen med anledning av en ökad 
demografisk förändring inom åldersgruppen. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Skolans inre arbete med att attrahera fler av kommunens egna ungdomar att stanna kvar i Sävsjö för 
att studera på gymnasiet ska fortsättningsvis prioriteras. Ett rikt programutbud är en förutsättning för 
detta. Skolan bör också överväga att med kraft driva gymnasial lärlingsutbildning inom fler 
yrkesprogram. Utöver detta krävs ett stort arbete med att årligen skapa en kostnadseffektiv 
organisation inom såväl gymnasieutbildningarna som vuxenutbildningen. Samverkansavtalet på 
Höglandet bör revideras och moderniseras utifrån en förnyad gymnasieskola, (GY 2011). Diskussioner 
om ett gemensamt samverkansavtal inom regionen har påbörjats. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 25 507 19 589 24 478 18 000 18 000 18 000 

Personalkostnader -43 466 -44 932 -47 907 -43 214 -43 214 -43 214 

Kapitalkostnader -347 -279 -346 -368 -344 -338 

Övriga kostnader -46 610 -42 461 -46 313 -44 385 -45 782 -46 467 

NETTOKOSTNAD -64 916 -68 083 -70 088 -69 967 -71 340 -72 019 
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Grundsärskola 

Verksamhetsområden 

Elevhälsan, skolskjutsar och IKT. 

Beskrivning av verksamheten 

Förvaltningens elevhälsa är till största delen organiserad som elevhälsoteam på respektive skola. Den 
totala resursen i teamen är 3,5 tjänster skolsköterska och 3,9 tjänster kurator. Till förskolorna knyts 
också 2 tjänster som specialpedagog. Utöver detta finns speciallärare/specialpedagoger på varje skola. 
Utvecklingschefen är verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen och är samordningsansvarig för övriga delen av elevhälsan. Grundskolans och 
gymnasieskolans elevassistenter är knutna till respektive chef. Kvar på den centrala nivån finns 
skolpsykolog, som från hösten 2016 är upphandlad via Bräcke Diakoni, vilket motsvarar 1,0 tjänst och 
skolläkare, 4 timmar i veckan, i form av köpt tjänst. 

När det gäller teknisk support, datakommunikation med mera så köper barn- och 
utbildningsförvaltningen dessa tjänster av HIT, Höglandets IT. 

Skolskjutsreglementet reviderades under 2016. Planeringen och genomförandet av skolskjutsningen 
hanteras av utvecklingsavdelningen i form av en resultatenhet som har en skolskjutsplanerare 
motsvarande 50 % till sin hjälp. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen för 2016–2019 ska synkroniseras med 
utvecklingsstrategin, US:en. Dessa dokument är styrande för verksamheten och följs årligen upp i 
skolplansdialogerna. 

Större förändringar kommande budgetår 

Skolplanen som gäller till och med 2019 kommer att revideras under tredje kvartalet med målet att 
beslutas i december för 2020–2023. 

Organisationen inom förvaltningen kommer regelbundet att ses över för att skapa rimliga 
chefsuppdrag. Behovet av antalet platser inom förskolan ska följas för att möta vårdnadshavarnas 
behov. Gymnasieskolans utbud av program ska följas upp. En god ekonomisk hushållning prioriteras. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Vi ser fortsatta ökade kostnader inom IKT om vi ska möta förväntningarna i den nationella IT-strategi 
och den av nämnden antagna lokala IKT-strategin. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 72 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -1 006 -737 -714 -718 -718 -718 

Kapitalkostnader -1 788 -1 152 -1 702 -1 157 -420 -16 

Övriga kostnader -11 830 -11 789 -12 544 -13 192 -14 400 -15 277 

NETTOKOSTNAD -14 552 -13 678 -14 960 -15 067 -15 538 -16 011 
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7     Socialnämnden 

Mål och styrtal från och med 2019 

 

Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god 
kvalitet. 

Styrtal 

Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn. 

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn. 

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn. 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska inte vara fler än 13. 

 

Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och 
egenvärde 

Styrtal 

För att beakta barnets perspektiv har samtliga barn fått eget samtal med handläggare i alla utredningar. 

 

Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det ska vara lätt att 
komma i kontakt med socialtjänsten. 

Styrtal 

En e-tjänst ska vara påbörjad 

 

Minska behovet av försörjningsstöd 

Styrtal 

Färre antal personer ska ha långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år. 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%). 

 

Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet. 

Styrtal 

Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras 

 

Effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Styrtal 

Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats inom barn och ungdomsvården. 

Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert. 

Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd. 

Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år. 

Andel kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare som kan dokumentera mobilt*. 
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Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Styrtal 

Varje enhet inom förvaltningen ska ha påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete. 

All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete. 

 

Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer. 

Styrtal 

Under året ska minst ett samverkansforum genomföras eller en mötesplats för olika målgrupper initieras, i samverkan med olika 
samhällsaktörer. 

 
Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare. 

Styrtal 

All personal känner trivsel på sin arbetsplats. 

Den genomsnittsliga sysselsättningsgraden ska vara minst 90% bland tillsvidareanställda. 

Totalindex för HME ska ligga över 80% för hemtjänst, särskilt boende, IFO och funktionshinderomsorg. 

Andelen heltidsarbetande inom förvaltningen ska vara minst 40%. 

Verksamhetsområden 

Socialnämnd 

Gemensam administration 

Beskrivning av verksamheten 

Socialnämnden är kommunens politiska organ med uppdrag att ansvara för och fullgöra kommunens 
uppgifter inom områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinder samt arbete, 
sysselsättning och integration. Utövar ledning av hälso- och sjukvård samt rehabilitering i särskilda 
boenden och i ordinärt boende. 

Nämnden består av 9 ledamöter. 

Mål för socialtjänsten samt de övergripande målen i budgeten är socialnämndens viktigaste 
styrinstrument för den samlade verksamheten. 

Verksamhetens huvudsakliga regelverk att förhålla sig till är bl. a socialtjänstlagen (SOL), hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), lag om stöd och 
service till funktionshindrade(LSS) med flera lagar. 

Personal på socialkontoret har en samordnande och stödjande funktion gentemot samtliga 
verksamhetsområden inom socialtjänsten. Övergripande utrednings- och utvecklingsuppdrag är en 
viktig del i arbetet. Här finns till exempel även nämndens diarie- och ärendehantering. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Socialnämnden kommer fortlöpande under året att stämma av hur arbetet inom socialförvaltningen 
svarar mot angivna mål i utvecklingsstrategin. 

Större förändringar kommande budgetår 

Socialnämnden har antagit handlingsplanen Verksamhetsutveckling med stöd av teknik 2017-2022 
där en strukturerad plan har lagts för arbetet framledes. För att möta de ökade kraven på 
ledningssystem för kvalitet fortsätter socialförvaltningen implementering av verksamhetssystemet 
Stratsys som kan hantera riskanalys och egenkontroll. 
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Inför kommande budgetår förväntas en effektivisering av administrationen inom hela kommunen. 
Förvaltningen kommer pröva vägar att samverka mellan förvaltningar för att uppnå detta. 
 
Vidare förväntas en effektivisering av kontoklass 6 och 7. Denna effektivisering fördelas mellan 
samtliga verksamhetsblock. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Arbetet med E-hälsa medför fortsatta kostnader och investeringar inom IT-området. Under 2020 
kommer vi vara i slutfasen av implementeringen av ett helt nytt verksamhetssystem (handläggning och 
dokumentation) vilket öppnar upp nya möjligheter för verksamheten framförallt gällande mobil 
dokumentation. Under 2020- 2021 kommer också ett införande av digitala lås påbörjas inom ordinärt 
boende. Vårdplanering sker naturligt via webben i den enskildes hem. 2022 är det rimligt att anta att 
många uppgifter sköts med hjälp av mobilen, som exempelvis läkemedelssignering, dokumentation 
och upplåsning av dörrar. 

Omsättningstal/Volymer       

  Bokslut Bokslut 

 2016 2017 

Befolkning 65+ (I 
parentes visas antal) 

23,40 % 
(2663) 

23,40 % 
(2685) 

Befolkning 80+ (I 
parentes visas antal) 

6,8 (778) 6,80% (778) 

Andel 65+ med plats 
i sb 

4,10% 4% 

Andel 80+ med plats 
i sb 

12,60% 12% 

Andel 65+ med 
hemtjänst 

6,20% 5,90% 

Andel 80+ med 
hemtjänst 

15,70% 15,60% 

Antal bidragshushåll 
ekonomiskt 
bistånd/1000 inv  

28  

Barn och unga 0-20 
år/ handläggare, åa 

 404 

Barn och unga 0-20 
år i familjehem: 
Antal placeringar 

32 37 

Barn och unga 0-20 
år i familjehem: 
Antal placeringsdygn 

6921 7633 

Institution vuxna 
missbrukare: Antal 
placeringar 

13 14 

Institution vuxna 
missbrukare: Antal 
placeringsdygn  

1182 1185 

Deltagare i 
kommunala 
arbetsmarknadsåtgä
rder  

168 161 

Antal personer i 
daglig verksamhet 

53 46 

Deltagare inom 
arbetsmarknadsenhe
ten, 0-24 år 

35% - 

Deltagare inom 
arbetsmarknadsenhe
ten, 25 år och äldre 

65% - 

Antal ärenden för 
personlig assistans 
enligt SFB 

26 24 
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Antal ärenden för 
personlig assistans 
enligt LSS 

18 15 

Invånare 65+ som 
varit mottagare av 
hemsjukvård, andel  

14,5% 12% 

Nyckeltal 

  Bokslut Bokslut 

 2016 2017 

Kostnad 
äldreomsorg kr/inv. 

13 584 13 746 

Särskilt boende, 
årskostn tkr/brukare 

831 892 

Ordinärt boende, 
årskostn tkr/brukare 

223 251 

Väntetid i dgr, 
ansökan till erbjudet 
inflyttningsdatum, 
sb 

33 39 

Personalkontinuitet, 
dgr hemtjänst 

13 13 

Andel nöjda, 
helhetssyn, särskilt 
boende respektive 
ordinärt boende 

84% resp 
86% 

91% resp 96% 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg 
kr/inv 

3 137 3 490 

Utbet ekonomiskt 
bistånd kr/inv, exkl 
flyktinghushåll 

749 - 

Kostnad 
flyktingmottagande, 
0-3 år, kr/inv  

3 210 3 488 

Kostnad familjehem, 
kr/inv  

803 893 

Kostnad institution, 
bou, kr/inv  

319 585 

Kostnad 
missbruksvård 
vuxna kr/inv  

746 794 

Försörjningsstöd: ej 
återaktualiserade, 1 
år efter avslutad 
utredning el insats 

 83 % 

Barn 0-12 år: ej 
återaktualiserade, 1 
år efter avslutad 
utredning el insats 

63 % 63 % 

Nettokostnad 
arbetsmarknadsåtgä
rder, kr/inv. 

456 527 

Kommunala 
arbetsmarknadsanst
ällningar, åa  

7 15 

Deltagare som börjat 
arbeta efter avslut 
från kommunens 
arbetsmarknadsverk
samhet, andel 

33 % 56 % 

Kostnad 
funktionsnedsättnin
g, totalt, kr/inv 

12 807 12 477 

Kostnad boende LSS 
per brukare, tkr 

822 929 

Kostnad personlig 
assistans SFB exkl 

4 245 3 656 
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ersättning FK, 0-64 
år kr/inv 

Utredningstid, antal 
dgr ansökan till 
beslut LSS, medel 

50 18 

Årsarbetare, 
kommunalt 
anställda 
sjuksköterskor, antal  

21 21 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -134 810 -79 174 -84 500 -80 600 -80 600 -80 600 

Personalkostnader 235 821 229 658 240 780 231 955 234 274 236 615 

Kapitalkostnader 1 108 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 

Övriga kostnader 122 757 110 435 103 000 108 202 106 652 105 093 

NETTOKOSTNAD 224 876 262 012 260 373 260 650 261 419 262 201 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

Politisk verksamhet 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -462 0 -635 0 0 0 

Personalkostnader 5 311 5 985 5 705 6 045 6 105 6 166 

Kapitalkostnader 264 287 287 287 287 287 

Övriga kostnader 7 145 8 505 7 643 8 283 8 266 8 249 

NETTOKOSTNAD 12 258 14 777 13 000 14 615 14 658 14 702 

Investeringsbudget 2019-2022 

Socialnämnd 

  Anslag Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

Årlig inv anslag 
soc 700 400 500             500              500 

Verksamhets- 
system 

                 0  400 2 200           1 400                  0  

Välfärdsteknologi, 
Wifi, nattkamera 

                 0  400 200              200                  0  

Inventarier 
hemsjukvården 

                 0  100 100            100                  0  

Summa 700 1 300 3 000        2 200          500 
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Taxor 

Socialnämnd 

Socialnämnden har beslut om taxor/avgifter inom följande områden: 

• Taxa för serveringstillstånd och tillsynsavgifter. 
• Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 
• Trygghetslarm. 
• Kosttaxan för vårdboenden och gruppboenden inom äldreomsorgen. 
• Kostavgifter inom stöd till personer med funktionshinder. 
• Avgifter för yttre hemtjänst. 

Sävsjö kommun har låga avgifter gällande serveringstillstånd och tillsynsavgifter jämfört med andra 
kommuner. Inför år 2019 finns behov av att revidera taxorna som berör dessa områden. 

Den digitala utvecklingen har inneburit att samtliga personer inom ordinärt boende har digitala 
trygghetslarm. Digitaliseringen har inneburit ökade driftkostnader vilket inte täcks av dagens avgift för 
trygghetslarm. Inför år 2019 finns behov av en höjning av taxan. Kostnaden för ett analogt 
trygghetslarm år 2017 var 105kr/månad/trygghetslarmsabonnemang exklusive personalkostnader för 
de som tar emot larmet. Det analoga trygghetslarmets kostnader täcktes av den avgift som brukaren 
betalade, 177kr/ månad/trygghetslarmsabonnemang. Ett digitalt trygghetslarm kostade samma år 205 
kr/månad/trygghetslarmsabonnemang inklusive personalkostnader för de som tar emot larmet på 
larmcentralen. 

Enligt socialtjänstlagen finns det en lagstadgad högsta avgift för vad en brukare får betala för vård- och 
omsorgsinsatser samt hälso- och sjukvårdsavgifter, den så kallande maxtaxan. 2016-07-01 skedde en 
förändring av socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 § som ger kommunerna möjlighet att ta ut en högre 
avgift, men det är fritt val för kommunerna om de vill höja maxtaxenivån eller inte. Samtidigt som 
kommunerna ges möjlighet att höja avgifterna minskas det generella statsbidraget till Sveriges alla 
kommuner. Flertalet kommuner i Sverige har valt att höja maxtaxan. Detta är att rekommendera även 
för Sävsjö kommun inför år 2019. 

Förslag förändring av taxor: 

• Reviderade och höjda avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter baserat på 
prisbasbeloppet år 2019 och enligt förslag på revideringar enligt bilaga 1. 

• Höja taxan för digitala trygghetslarm till 210 kr. 

• Höjd maxtaxa för vård och omsorgsinsatser till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad 
baserat på prisbasbeloppet år 2019. 

Avgifter för kost inom äldre- och funktionshinderomsorgen och yttre hemtjänst har höjts med cirka 
1%. 

Se bilaga för mer information om taxor. 
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Äldreomsorg 

Verksamhetsområden 

Äldreomsorgen ansvarar för särskilt boende och hemtjänst. Särskilt boende innefattar vårdboende och 
boende för personer med demens samt korttidsplatser, dagverksamhet för personer med demens, 
öppen dagverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, anhörigstöd, uppsökande 
verksamhet och frivilligarbete. 

Beskrivning av verksamheten 

Särskilt boende 
I kommunen finns särskilda boenden för äldre, Ringgården och Högliden i Sävsjö, Södergården i 
Stockaryd, Göransgården i Vrigstad samt Eneliden i Rörvik. I anslutning till varje större anläggning 
finns ett gruppboende för personer med minnesproblematik. 

Anläggningarna har tillsammans 122 platser. På anläggningarna erbjuds bostad, vård och omsorg, 
hälso- och sjukvård, rehabilitering gemensam matsal, aktiviteter samt service. 

En särskild avdelning för korttidsboende och avlastning (Högagärde) med 8 platser finns i 
anläggningen på Högliden. Enheten ger möjlighet att erbjuda vård till utskrivningsklara patienter och 
till personer som vårdas av anhöriga hemma eller är i behov av socialt innehåll. 

De boende betalar avgift för bostad, mat, omvårdnad och service. 

Hemtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning 
Hemtjänst är den sammanfattande benämningen på många olika former av stöd och hjälp som ges till 
äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad. Hemtjänsten är indelad i två 
områden, Hemtjänst Norr och Hemtjänst Söder. 

Trygghetslarm 
Trygghetslarm finns utplacerade i brukares bostäder i ordinärt boende och i särskilt boende. Det ger 
möjlighet för pensionären att komma i kontakt med vårdpersonal om ett oförutsett behov av stöd 
skulle uppstå. Särskild avgift uttas för trygghetslarm. 

Anhörigstöd 
Socialnämnden har antagit plan för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar närstående. En 
särskild anhörigsamordnare finns i kommunen. 

Uppsökande verksamhet 
Samtal och hembesök erbjuds alla kommuninvånare som fyllt 76 år. 

Dagverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning 
Personer som har minnesproblematik eller har behov av socialt utbyte kan erbjudas detta på 
kommunens dagverksamhet som är placerad på mötesplatsen Brygghörnan. 

Mötesplats för livskvalitet 
Sedan hösten 2015 finns Brygghörnan som är en mötesplats för medborgare och olika målgrupper 
inom socialtjänsten. Mötesplatsen har friskvårdinriktning, anhörigcaféer, tillgång till gym med 
träningsredskap och möjlighet till social samvaro. 

Ansvar råd och service och myndighetsutövning 
Sedan våren 2018 ligger myndighetsutövningen för LSS och äldreomsorg under myndighetsenheten 
vuxna och äldre. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

I Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2016-2022 står det i visionen att vi ”Tillsammans ska skapa 
Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Det kräver att vi arbetar tillsammans 
och använder oss av våra många tillgångar och resurser för att skapa tillväxt. 

I utvecklingsområdena "Alla får plats hela livet" och "Öppenhet gemenskap" ska de äldre känna tillit 
till kommunens möjligheter att erbjuda trygg vård och service av hög kvalitet när de av ålder eller av 
hälsoskäl behöver särskilt stöd. När behov uppstår skall de få hjälp via hemtjänst eller i goda 
vårdboenden. Anhörigas viktiga roll i vården skall uppmärksammas. 

Länets kommuner och regionen har arbetat fram en strategi- och handlingsplan för äldre 2018-2022 
som ska följas. 
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Under 2017 arbetade socialförvaltningen i samverkan fram en ny äldreplan ”Livslust – hela livet”, år 
2018-2023, som antogs av Kommunfullmäktige juni 2018. 

Större förändringar kommande budgetår 

En ny bestämmelse om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre har från och med 2016 
införts i socialtjänstförordningen. För att klara tillgången på personal behöver bemanningen 
förstärkas på kommunens särskilda boenden. Inför kommande budgetår tilldelas äldreomsorgen en 
volymökning för ökad bemanning. Samtidigt som äldreomsorgen får en volymökning förväntas 
verksamheten genomföra en generell effektivisering. Bedömningen är att bästa sättet att genomföra 
denna effektivisering är att minska antalet särskilda boendeplatser. Parallellt med detta är det 
angeläget att arbeta med att hitta nya vägar för att minska trycket på boendeplatser såsom till exempel 
att förändra arbetssätt och utveckla andra verksamheter exempelvis hemtjänst, korttidsplatser och 
förebyggande insatser. 

Ovanstående effektivisering är en förutsättning för att kunna genomföra ökad bemanning enligt 
planering. 

Den demografiska utvecklingen av antalet äldre är en viktig strategisk fråga, där kommunen behöver 
vidta åtgärder för att möta de förändringar som följer av demografin. En åtgärd handlar om utveckling 
av sättet att fördela resurser. I kommunens årliga budgetprocess arbetar socialnämnden med 
anslagsfinansierade behov av volymförändringar. En konsekvens av att arbeta med 
anslagsfinansierade behov är att det kan leda till ett minskat ansvarstagande och budgethållning i 
organisationen samt en resursfördelning som inte är transparent, det vill säga kopplingen mellan mål 
och resursfördelning så verksamheten uppnår avsedda resultat. 

En ny säkrare dokumentationsmodell med nationellt fackspråk, IBIC (Individens behov i centrum) har 
börjat implementeras för all personal inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorgen. 
Verksamhetsutveckling med stöd av teknik är ett fortsatt arbete inom äldreomsorgen för att 
kvalitetssäkra och effektivisera vårt arbetssätt. 

Utifrån antagen äldreplan bör uppstart av ytterligare mötesplatser för livskvalitét, likt Brygghörnan 
vara aktuellt även i ytterområdena för att bland annat utveckla det goda äldrelivet med fokus på 
friskvård och förebyggande arbete. 

Eftersom allt mer kvalificerad vård utförs i kommen har vi behov av att höja kompetensen hos vår 
personal i exempelvis palliativ vård, hemsjukvård och demens under de kommande åren. Från och 
med 2018-01-01 trädde lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
kraft. Denna lag syftar till att personer skrivs ut så snart som möjligt då slutenvården bedömt att 
personen är utskrivningsklar. Detta ställer krav på kommunernas verksamheter som snabb 
omställningstid vid förändrat behov av vård, omsorg och eventuella hjälpmedel vilket även påverkar 
personalresurser. 

En satsning på att kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare är viktig och arbetet med införandet av 
heltid som norm pågår. 

En ny nationell kvalitetsplan har arbetats fram. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom 
strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Kommunen står inför en påtaglig ökning av antalet äldre under 2020-talet. 

Om ett drygt decennium står den offentliga sektorn inför betydande utmaningar. Då börjar effekterna 
av det ökande antalet äldre ta fart, dels i form av att fyrtiotalisterna börjar nå den vårdkrävande åldern 
85+. Under perioden 2018-2030 beräknas andelen personer 65-79 år att öka för att år 2030 vara 
cirka 111 fler än idag, andelen 80-84 år beräknas öka med cirka 218 samt 85 år och äldre med cirka 103 
personer. Totalt blir det en ökning med 432 personer 

Den stora andelen äldre kommer att öka markant runt 2025 och under kommande 5 år för att sedan 
plana ut på en hög nivå. Fram till år 2030 prognosticeras att gruppen över 80 år blir cirka 307 
personer fler jämfört med år 2018 i Sävsjö kommun och att gruppen från 65 år och uppåt ökar med 
336 personer. Det är fler kvinnor än män som blir över 80 år. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -35 693 -34 477 -34 477 -35 000 -35 000 -35 000 

Personalkostnader 94 536 93 635 96 635 94 571 95 517 96 472 

Kapitalkostnader 605 595 595 595 595 595 

Övriga kostnader 49 899 50 317 50 317 49 904 49 283 48 658 

NETTOKOSTNAD 109 347 110 070 113 070 110 070 110 395 110 725 
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Funktionshinder 

Verksamhetsområden 

Funktionshinderomsorgen ansvarar för stöd, service och omvårdnad till vissa funktionshindrade i 
vissa fall, i enlighet med lag om stöd och service för vissa funktionshindrade; LSS. Häri ryms bland 
annat ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistent, bostad med särskild service, 
kontaktpersoner och anhörigstöd. Ansvar för råd och service samt myndighetsutövning inom området. 

Beskrivning av verksamheten 

Personlig assistans 
Med personlig assistans avses personligt utformat stöd av begränsat antal personer åt den som på 
grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att 
klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade (grundläggande behov). 

Boende 
Kommunen har totalt 23 platser på gruppbostäder inom omsorgen fördelat på Eksjöhovgårdsvägen, 
med 6 platser, Odengatan med 4 platser, Ljungagatan, med 4 platser. I ytterområdet finns i Vrigstad 
Biskosbo med 4 platser och i Stockaryd gruppboendet Mejerigatan med 5 platser. 

Kontaktperson 
Kontaktperson är ett stöd till personer med funktionsnedsättning som saknar gemenskap med andra t 
ex med anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Syftet med insatsen är att bryta isolering. 

Ledsagarservice 
Ledsagarservice är främst en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika 
aktiviteter i närmiljön inom kommunen eller i närliggande kommuner. Att vara sällskap under en 
aktivitet är inte det primära syftet utan insatsen ska ha en speciell aktivitet till exempel en 
kulturaktivitet eller promenad. 

Korttidsvistelse/korttidstillsyn 
Korttidsverksamheten vänder sig till barn/ungdomar och vuxna med omfattande funktionshinder där 
anhöriga behöver avlastning dygnet runt i kortare eller längre perioder dygnet runt. 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år då föräldrarna arbetar eller studerar 4. 

Anhörigstöd 
Socialnämnden har antagit plan för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar närstående. En 
särskild anhörigsamordnare finns i kommunen 

Brukarmedverkan 
Kommunen har utbildat två handledare i delaktighetsmodellen via FoUrum. Detta bidrar till att öka 
brukarnas inflytande både som grupp och individuellt. 

Råd, service samt myndighetsutövning 
Det finns en LSS-handläggare i kommunen som utreder och fattar beslut enligt LSS-lagen. 

Mötesplats för livskvalitet 
Brygghörnan - en mötesplats/träffpunkt finns för olika målgrupper inom socialtjänsten i före detta 
apotekslokalen i Sävsjö. Mötesplatsen har bland annat friskvårdsinriktning, anhörigcaféer, tillgång till 
gymdel med träningsredskap och möjlighet till social samvaro. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

I Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2016-2022 står det i visionen att vi ”Tillsammans ska skapa 
Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Det kräver att vi arbetar tillsammans 
och använder oss av våra många tillgångar och resurser för att skapa tillväxt. 

I utvecklingsområdet, alla får plats hela livet och i öppen gemenskap ska Sävsjö kommun arbeta för att 
undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna 
ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 

Här ses Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som en viktig aktör i arbetet med att undanröja 
hinder. 
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Större förändringar kommande budgetår 

Det finns fortfarande en osäkerhet kring Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. 
Flera avslag har gjorts och väntas bli fler även kommande år. En del avslag har överklagats men har 
ännu inte hanterats av domstol. 

Behov av fler bostäder med särskild service finns. Samtliga boendeplatser i kommunen är idag 
belagda. Det finns beslut om gruppbostad för 3 personer som inte är verkställda. För att kunna 
verkställa besluten planeras att under kommande budgetår utöka med 2 boendeplatser vid befintligt 
gruppboende, Ljungagatan. Fler personer bedöms ha behov av bostad inom en snar framtid. 

Det finns en förhoppning att kunna använda mer IT-teknik inom funktionshinderomsorgen vilket 
innebär bättre tillgänglighet, service och kvalitet i vardagen. Arbete med att utveckla brukarnas 
delaktighet pågår. Under 2018 har en gruppbostad försetts med trådlöst nätverk och iPads vilket är 
uppskattat och ökar delaktighet i det sociala livet. Det kan medföra att efterfrågan på IT-tekniken kan 
komma att öka och därmed utbildningssatsningar för brukare och personal. 

En fortsatt satsning på brukarmedverkan är viktig under kommande år och där spelar 
delaktighetsmodellen och genomförandeplanen en stor roll. 

En ny metod för dokumentation ska införas under de kommande åren. IBIC individens behov i 
centrum, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personal som arbetar med vuxna 
personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån SoL och LSS. 

Insatsen boendestöd inom funktionshinderomsorgen är aktuell. Ett samarbete med Sävebo AB har 
startat för att få tillgång till lediga bostäder i anslutning till befintliga gruppboenden. Det har 
aktualiserats att en sådan insats behöver startas inom den närmaste framtiden för att underlätta för de 
ungdomar som har eget boende men är i behov av något stöd för att leva så normalt som möjligt. 

Det pågår en större utredning nationellt med anledning av den förändring som skett de senaste åren 
med fler avslag från Försäkringskassan. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Det kan bli en ökad efterfrågan från brukare och deras anhöriga om gruppbostad eller bostad med 
särskild. Fortsatt osäkerhet vad kommunens kostnad blir när Försäkringskassan gör sina 
omprövningar. 

Öka användningen av IT i verksamheten för att ha en välfungerande informationsöverföring och 
patientsäker dokumentation för vårdpersonalen. Införa mobil åtkomst av information till personal ex. 
hos brukare för ökad patientsäkerhet och övrig information. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -32 985 -27 328 -27 328 -27 300 -27 300 -27 300 

Personalkostnader 66 072 63 771 63 771 64 409 65 053 65 703 

Kapitalkostnader 21 21 21 21 21 21 

Övriga kostnader 15 801 14 653 14 653 13 987 13 494 12 997 

NETTOKOSTNAD 48 909 51 117 51 117 51 117 51 268 51 421 
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Sysselsättning integration arbete 

Verksamhetsområden 

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA) 

Ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som exempelvis personer med 
långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättning. Vidare ansvar att 
i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter bereda lämplig och meningsfull sysselsättning 
för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Verksamhetsområdet inkluderar även daglig 
verksamhet enligt LSS. 

Beskrivning av verksamheten 

Sysselsättning integration och arbetsmarknad, SIA 
Socialtjänstens åtagande när det gäller stöd till både nyanlända, ungdomar, vuxna och personer med 
olika funktionshinder med behov av sysselsättning är en stor utmaning. För att skapa bra 
förutsättningar för arbete och sysselsättning krävs satsningar där kommunen arbetar för att skapa 
förutsättningar att samordna de olika verksamheterna. 

AME Jobhuset 
Socialförvaltningen administrerar kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningens 
arbetsmarknadsenhet, AME är förlagd till ”Jobbhuset”. Där samordnas verksamheten med bland 
annat projekt som ESF-projektet ”Jobbresan – ett helhetsgrepp” i samverkan med Vetlanda och 
Uppvidinge kommun. ”Projekt samverkan” och SE-projektet som finansieras via FINSAM-förbundet. 
Jobbhuset deltar aktivt i den så kallade ”Sävsjömodellen” i samverkan med gymnasieskolan, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med flera. 

Daglig verksamhet Hantverkaren 
Daglig verksamhet för personer enligt LSS bedrivs i lokaler på Hantverkargatan i Sävsjö. Vidare 
bedrivs daglig verksamhet på ”Smörblomman” i Stockaryd. Ett antal personer har sin dagliga 
verksamhet på något av de två företag i kommunen med vilka ett samarbetsavtal tecknats. 

Kameleonten 
Kommunen har sedan 1995 haft ansvar för sysselsättning till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. På Kameleonten bedrivs dagverksamhet. Hit kan personer med psykisk 
funktionsnedsättning komma för stöd och sysselsättning. Vissa personer har sin dagliga sysselsättning 
på ett par av kommunens företag med vilka ett samarbetsavtal har tecknats. 

  

Arbete med utvecklingsstrategin 

I Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2016-2022 står det i visionen att vi ”ska arbeta för 
kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning”. 

Minska behovet av försörjningsstöd genom att öka människors självständighet genom arbete och 
sysselsättning. Entreprenörskap och ungdomars initiativ och engagemang för att minska 
arbetslösheten bland ungdomar och vuxna. För att leva upp till detta krävs fortsatta satsningar där 
kommunen arbetar för att skapa intresse och förutsättningar att ge både ungdomar och vuxna 
möjlighet till praktik, arbete och sysselsättning inom och utom kommunens verksamheter. 

Större förändringar kommande budgetår 

Trots väldigt begränsade personalresurser genomförs idag omfattande insatser för målgruppen, men 
fler åtgärder behövs för att minska den totala arbetslösheten. Utvecklingen av arbetslösheten bland 
personer i åldersintervallet 16-64 år visar en positiv utveckling för år 2018. Arbetslösheten i 
kommunen per sista juni 2018 visar på 4,8 %. Arbetsmarknadsenheten är nödvändig för att möta 
framtidens utmaningar. Under året har ca 300 personer varit aktuella på olika sätt inom den 
kommunala mottagningen av nyanlända. Det stora mottagandet gör att det blir stora påfrestningar på 
alla verksamheter. Tillgängligheten bör vara central, för att skapa bästa förutsättning för målgruppen 
där berörda aktörer finns inom samma enhet. 
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Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Den framtida socialtjänsten innebär en rad utmaningar och det finns skäl att anta att anpassningar av 
arbetssätt och metoder måste utvecklas för att bistå med stöd och service till målgruppen inom 
sysselsättning, integration och arbete, SIA. 

Behov av stöd för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden föregås ofta av olika insatser för  
målgrupperna inom SIA. Behovet av satsningar där kommunen arbetar för att skapa förutsättningar 
att ge både nyanlända, ungdomar, vuxna och personer med funktionshinder möjlighet till praktik, 
arbete och sysselsättning inom och utom kommunens verksamheter stärks därför. 

Dokumentationskraven ökar varvid en dokumentationsmodul för enheten har införs för all personal 
inom enheten. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -5 715 -3 274 -3 874 -3 500 -3 500 -3 500 

Personalkostnader 12 672 13 404 13 404 13 538 13 673 13 810 

Kapitalkostnader 10 3 3 3 3 3 

Övriga kostnader 3 109 2 553 2 553 2 045 1 946 1 845 

NETTOKOSTNAD 10 076 12 686 12 086 12 086 12 122 12 158 
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Individ- och familjeomsorg 

Verksamhetsområden 

Barn och unga, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt, flyktingmottagning, våld i nära 
relationer, kontaktpersoner och anhörigstöd. Ansvar för råd och service samt myndighetsutövning 
framförallt inom socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) inom området. Vidare att utreda och fatta beslut enligt alkohollagen och tobakslagen. 

Öppenvårdsenheten inom socialförvaltningen ansvarar för insatser inom barn och ungdom, vuxna, 
familj. Här inkluderar missbruksvård, stöd, service och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa 
enligt SoL, vård- och fält och familjepedagoger. 

Flyktingenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser. 

Beskrivning av verksamheten 

Myndighet Barn och unga 
Enheten arbetar med barn, ungdomar och deras familjer, familjehemsutredningar och handledning i 
deras uppdrag. 

Arbetet innebär att utföra utredningar efter ansökan, anmälan eller yttrande på begäran från annan 
myndighet samt följa upp de insatser som beviljats. Detta innebär samtal med berörda personer, skola, 
polis, kvinnohälsovård, barnhälsovård andra myndigheter med flera. 

Familjerätt 
En gemensam familjerättsenhet inom ramen för Höglandets kommunalförbund inrättades 2010, och 
socialnämnden i Sävsjö tillstyrkte då att en sådan verksamhet skulle inrättas. 

Familjerättsfrågor som bland annat omfattar handläggning av vårdnads- och umgängestvister, 
adoptioner och fastställande av faderskap handläggs inom denna enhet. 

Myndighet vuxna och äldre 
Sedan våren 2018 organiseras all myndighetsutövningen för vuxna och äldre inom enheten för 
myndighet vuxna. Här fattas beslut om bistånd enligt SoL, LSS och LVM. Arbetet innebär att utföra 
utredningar efter ansökan, anmälan eller yttrande på begäran från annan myndighet samt att följa upp 
de insatser som beviljats. 

Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd ges till personer som saknar tillräckliga inkomster för sin dagliga försörjning. 
Ersättningsnivåerna följer den så kallade riksnormen. Vid ansökningar om försörjningsstöd 
koncentreras arbetet till att stötta brukarnas möjligheter till egen försörjning. Utgifterna för 
försörjningsstöd har under de senaste åren minskat till följd av den goda arbetsmarknaden och det 
intensiva arbete som bedrivs inom ramen för arbetsmarknadsenheten ”Jobbhuset” Hjälp med 
skuldsanering erbjuds i samarbete med Nässjö och Aneby kommuner. 

Insatser mot våld i nära relationer 
Kraven på kommunerna att aktivt arbeta med problemen kring våld i nära relationer har ökat. En 
viktig del i det förebyggande arbetet är att även arbeta med rådgivning till män. För närvarande utreds 
förutsättningarna att inrätta mansrådgivning gemensamt med landstinget och flera 
Höglandskommuner, en socialsekreterare har utbildats för att arbeta lokalt i metoden alternativ till 
våld, ATV, för att tillgodose behovet. 

Anhörigstöd 
Socialnämnden har antagit plan för att utveckla stödet till anhörigstöd för målgruppen som stödjer 
närstående. En särskild anhörigsamordnare finns inom enheten. 

Alkoholhandläggning 
Enligt alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut om serveringstillstånd inom fyra månader 
från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Det finns olika typer av tillstånd, och 
kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för alkoholservering och serveringstillstånd. 

Personer med psykisk ohälsa 
Kommunen har sedan 1995 haft ansvar för boende och sysselsättning till personer med psykiska 
funktionshinder. Sävsjö kommun har ett serviceboende på Sporregatan 5 B, (Hasseln). Dessutom finns 
via boendestödsgruppen ett väl utvecklat stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning med 
flera boende i samhället. 
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Öppenvård MoA (Motivation och Ansvar) 
MoAs främsta uppdrag är att inom kommunen kunna erbjuda kvalitativ psykosocial behandling samt 
råd och stöd till vuxna med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och andra 
beroendeframkallande medel. Öppenvården MoA har från 1 januari 2018 även ansvar för att förebygga 
och motverka missbruk av spel om pengar och aktivt arbeta för att motverka spelmissbruk bland barn, 
unga och vuxna. Syftet är att motivera till och främja en positiv förändringsprocess för den enskilde. 
Inom enheten finns handläggare med inriktning mot utredning av missbruksproblematik och 
socialpsykiatri. Öppenvården ansvarar därutöver för insatser inom barn och ungdom, vuxna och 
familj. 

Familjecentral 
I familjecentralen samverkar socialtjänst, skola och primärvård med målet att ge barnfamiljer stöd och 
att förebygga social problematik. Från socialtjänstens sida är familjepedagoger, vård- och 
fältpedagoger, samt kurator för ungdomsmottagning placerade på enheten. Öppenvården inkluderar 
även stöd, service och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa via boendestödsgruppen för 
personer boende i samhället. 

Integration 
Ansvarar för kommunens integration av nyanlända från andra världsdelar och från andra länder i 
Europa samt ensamkommande barn. Sävsjö kommun har avtal med Migrationsverket om mottagande 
av ensamkommande barn. Sävsjö kommun driver boende inom ramen för stödboende. 
Integrationsarbetet innebär att genom aktiviteter skapa förutsättningar för individens etablering i det 
svenska samhället och arbetsmarknaden. 

Vård i familjehem och kontaktperson 
När barn eller ungdomar av olika orsaker inte kan vistas i sin normala hemmiljö kan de placeras i 
familjehem. Familjehemmen kan ses som en åtgärd mellan öppenvårdsverksamhet och 
institutionsvård. 

Kontaktperson eller kontaktfamilj kan erbjudas som bistånd och kan ses både som ett alternativ och 
ett komplement till andra former av åtgärder. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

I Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2016-2022 står det i visionen att vi ”Tillsammans ska skapa 
Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och grönakommun”. Ett viktigt strategiskt 
utvecklingsområde blir således att våra barn och unga kan gå ut i livet med förutsättningar att skapa 
sig ett gott liv. 

För socialnämnden är ett prioriterat mål att ha ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och 
egenvärde. Detta kräver arbete med att stärka barns rättigheter, inflytande och delaktighet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Inom Myndighet barn och unga märks en ökad belastning. Ett arbete med barnets bästa i fokus kräver 
tid för handläggarna att etablera och upprätthålla kontakt med berörda barn och skapa förtroende för 
socialtjänsten. Det behövs tid för personliga möten både på socialkontoret och i hemmiljön för att 
kunna observera, bedöma och stötta på rätt sätt och därmed underbygga beslut om insatser, så att rätt 
insats kan erbjudas snabbt och genomföras effektivt. Ett tydligt barnperspektiv innebär även att så 
tidigt som möjligt kunna erbjuda stöd till barn, ungdomar och familjer, som önskar det. 
Vid en stor arbetsbelastning tvingas handläggarna ofta att lägga tid på akuta åtgärder. Det lämnar inte 
utrymme till en handläggning nära varje barn, där handläggaren kan se tidiga tecken på negativa 
utvecklingar och agera direkt för att motverka behov av mer omfattande insatser framöver. 

Missbrukssituationen i kommunen är fortsatt allvarlig. Det finns flera personer med tungt missbruk av 
både alkohol och narkotika, och det sker en fortlöpande inflyttning av missbrukare till kommunen. 
Socialförvaltningen kan konstatera ett ökat missbruk bland ungdomar i kommunen. Även om 
förvaltningens mål är att i första hand erbjuda insatser inom öppenvården, måste i vissa fall 
institutionsvård kunna tillhandahållas i ett inledande skede av vården. Det anslag som 
socialförvaltningen har att tillgå för institutionsvård för vuxna uppgår till 3 700 tkr och ger utrymme 
för ca 3,0 placerade personer/dygn/år. 

Att tillgodose barnets oinskränkta rätt till god vård och behandling i alla situationer; hemma, i skolan 
och på fritiden visar sig vara helt nödvändigt med hänsyn till att en tredjedel av svenska ungdomar i 
åldrarna 15-24 år tycker att livet är svårt. Det krävs en långtgående samverkan för att skapa dessa 
förutsättningar. När det gäller barn och ungdomar kan ett särskilt fokus på de riktigt tidiga barnaåren, 
skolgång och föräldraskap skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor, vilket i sin tur bör leda till 
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väsentligt minskade behov av omfattande kostsamma insatser från socialtjänsten. Kommunen arbetar 
med samverkan både inom och utom kommunen, till exempel kan nämnas, gemensam psykosocial 
enhet för barn och unga på Höglandet och gemensam familjehemsrekrytering inom regionen. 

Flyktingmottagning 
Fram till och med augusti 2018 har cirka 118 nya flyktingar bosatt sig i Sävsjö kommun. Det är osäkert 
på vilket sätt det stora flyktingmottagandet de senaste åren kommer få för ekonomisk påverkan på 
socialnämndens budget. Det kan konstateras att målgruppen har behov av insatser inom alla 
verksamhetsområden, inte minst inom barn- och ungaområdet. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Enheten för ekonomiskt bistånd kommer intensifiera och utarbeta metoder för arbetet med gruppen 
som mottagit försörjningsstöd under en period av mer än 12 månader. 

Bättre insatser avseende berusade personer (TNE) Landstinget och kommunerna beslutade 2014-03-
25 att anta överenskommelsen mellan huvudmännen avseende personer som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 

Under 2014-2016 genomför regeringen en satsning beträffande förbättrade stöd- och 
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Målet är att utveckla alternativa 
lösningar till förvaring i arrest. Målet ska uppnås genom lokala överenskommelser mellan landsting, 
kommuner och polis i syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden för 
personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, förkortat LOB. 
Verksamheten planeras starta under första kvartalet 2019 och finansiering fördelas mellan regionen 
med 80 % och kommunerna 20 %. Under 2017-2018 har länets kommuner fått ett tilläggsuppdraget 
som innebär en översyn av Missbruks och beroendevården i Jönköpings Län i sin helhet. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -59 140 -13 745 -15 715 -14 000 -14 000 -14 000 

Personalkostnader 43 876 37 503 37 503 37 878 38 257 38 639 

Kapitalkostnader 142 122 122 122 122 122 

Övriga kostnader 41 609 30 190 30 190 29 470 29 249 29 027 

NETTOKOSTNAD 26 487 54 070 52 100 53 470 53 628 53 788 
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Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområden 

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård både i ordinärt boende och särskilt boende upp till och 
med sjuksköterskeinsats. Det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Ansvarar för kommunal 
rehabilitering i särskilda boenden och ordinära boenden samt förskrivning och utprovning av 
hjälpmedel. 

Beskrivning av verksamheten 

Sedan 2013 har kommunen ansvar för hemsjukvården. 

För habilitering ansvarar Region Jönköping för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och 
kommunerna för habilitering i vardagen. Kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
sjuksköterskor ska stödja och vara delaktiga i habiliteringen i vardagen. 

Rehabilitering 
Rehabilitering är en viktig del av verksamheten inom vård och omsorg. Kommunen ansvarar för att 
det finns arbetsterapeut och sjukgymnast i hemsjukvården och all hjälpmedelsverksamhet. 

Tekniska hjälpmedel 
En förutsättning för att kunna ge god och säker vård är att kommunen har god tillgång till hjälpmedel 
när omvårdnaden ökar hos brukaren. Kommunen äger vissa hjälpmedel men hyr till exempel alla 
individuella rullstolar och permobiler från Hjälpmedelscentralen. 

Alla bostäder i särskilt boende är utrustat med höj- och sänkbar säng. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Det förebyggande arbetet med att upptäcka risk för fall, trycksår och undernäring pågår. Viktigt att 
följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården så att nya rön och kunskaper inhämtas för att kunna ge 
hälso- och sjukvård av god och säker vård. 

Länets kommuner och Regionen har arbetat fram en strategi- och handlingsplan för Äldre 2018-2022 
där bland annat förebyggande och hälsofrämjande insatser, god läkemedelsanvändning, god 
rehabilitering vid stroke och god vård och omsorg vid psykisk ohälsa lyfts fram som förbättringsarbete. 

Fortsatt arbete med att utveckla god vård och omsorg till personer som vårdas vid livets slut och till 
personer som har en demenssjukdom. 

Större förändringar kommande budgetår 

Den 1 januari 2018 infördes den nya lagen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård” vilket innebär nya arbetssätt för både slutenvård, vårdcentral och kommun. 
Kostnadsutvecklingen av hemsjukvården måste följas. Mer vård kommer att ges i hemmet vilket ställer 
krav på god kompetens hos personalen. 

En alltmer kvalificerad vård ges redan nu i kommunen och en samverkan mellan 
slutenvård/primärvård och kommun kommer att vara är viktig. 

Införandet av beslutstöd för sjuksköterskor och ett fortsatt arbete med att registrera i 
kvalitetsregistren är ett pågående utvecklingsarbete. 

Andra insatser som är aktuella är att ta fram en kompetensutvecklingsplan för att kunna vara 
uppdaterade och kunna tillämpa en hög patientsäkerhet. 

Arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare för att kunna genomföra bra rekryteringar. En ny säkrare 
dokumentationsmodell med nationellt fackspråk, IBIC (Individens behov i centrum) är aktuell att 
införa för all personal inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorg och funktionsnedsättning. 

Satsning på förebyggande hälsovård och rehabilitering är område som kommunen också behöver 
utveckla. 

Verksamhetsutveckling med stöd av teknik är ett fortsatt arbete inom hälso- och sjukvård för att 
kvalitetssäkra och effektivisera vårt arbetssätt. 
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Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Fortsatt arbete med samverkan kommun-, primär- och slutenvård för kommuninvånarnas bästa blir 
allt viktigare i och med att reglerna för utskrivningsklara patienter har förändrats. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -815 -350 -800 -800 -800 -800 

Personalkostnader 13 353 15 360 15 200 15 514 15 669 15 825 

Kapitalkostnader 66 65 65 65 65 65 

Övriga kostnader 5 195 4 217 4 535 4 513 4 415 4 317 

NETTOKOSTNAD 17 799 19 292 19 000 19 292 19 349 19 407 
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8     Kultur och fritidsnämnden 

Mål och styrtal från och med 2019 

Att andelen deltagare i förhållande till befolkningsmängd, i verksamheter kopplade 
till nämndens ansvarsområden, ökar. 

Styrtal 

Antal deltagare i förhållande till befolkning. 

 

Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens 
anläggningar. 

Styrtal 

Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder. 

 

Att aktivt driva utvecklingen av ett allaktivitetscenter i Sävsjö kommun framåt, genom 
samverkan internt och externt. 

Styrtal 

Antal samarbetspartners vid genomförande av förstudie 2017-2018. 

 
Att samtliga medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen kan tänka sig att 
rekommendera Sävsjö kommun som arbetsgivare. 

Styrtal 

Mäts genom medarbetarenkät. 

Verksamhetsområden 

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration, 

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter och beräknas sammanträda vid 10 tillfällen per år. 

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, familjebadet, 
fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet. 

Serviceförvaltningens gemensamma administration arbetar med ledning, styrning och planering av 
kultur- och fritidsnämndensverksamhet. 

Beskrivning av verksamheten 

• ledning, samordning, utveckling, långsiktig planering av kommunens kultur- och fritidsverksamhet, 

• budget- och bokslutsarbeten, ekonomisk uppföljning, 

• utredningar, avtalsskrivningar, 

• driftansvar och underhåll av kommunägda idrotts-, fritids- och turistanläggningar, 

• lokalupplåtelse av kommunens alla fritids- och idrottsanläggningar, 

• ansvar för verksamhet i Familjebadet, 

• ansvar för simundervisning på annan tid än skoltid samt biträda skolorna vid den simundervisning 
som är en del av skolundervisningen, 

• ansvar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, 
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• ansvar för verksamhet inom kulturområdet, 

• ansvar för programverksamhet i form av konserter, teater, utställningar i egen regi och i samarbete 
med föreningar, 

• ansvar för kulturpris, 

• ansvar för öppen fritidsverksamhet med fritidsgårdsfilialer, 

• ansvar för upplevelseverksamhet på Sävsjö SkytteCenter, 

• ansvar för lovverksamhet, 

• ansvar för fiskefrågor, 

• ansvar för Sävsjö Camping, 

• ansvar för Vallsjöbadens fritidsanläggning, 

• ansvar för tillståndsgivning enligt lotteriförordningen, 

• ansvar för att lämna stöd och bidrag till allmännyttiga organisationer verksamma i Sävsjö Kommun. 

• anordnande av föreningsträffar och föreningsutbildningar, 

• svara för föreningskontakter, service, upplysningar, uppvaktningar, 

• medverka i samarbetsgrupper, 

• svara för sekreterarskapet i kultur- och fritidsnämnden, med ansvar för protokollskrivning och 
diarieföring, 

• att verkställa nämndens beslut och tillhandahålla underlag för nämndens arbete, 

• fakturahantering, debiteringar. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga aspekter i att bygga upp morgondagens 
kultur- och fritidsverksamhet. 

Genom att arbeta med att tillgängliggöra och underlätta för människor att ta del av verksamheten 
bidrar vi till ett bättre och hälsosammare liv i Sävsjö kommun. 

Genom att satsa på energibesparande åtgärder gynnas såväl miljön som ekonomin långsiktigt. 
 
Ett allaktivitetscenter utvecklat tillsammans och som drivs i en bred samverkan betyder att 
gemenskaper stärks och att människor möts utanför sina nuvarande kretsar. Detta möjliggör ett större 
utbyte, inte bara av kultur- och fritidsaktiviteter, utan också ur andra mellanmänskliga aspekter. 

Trivsel bland medarbetare är en avgörande faktor för kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. 

Större förändringar kommande budgetår 

En tydligare och effektivare ledningsorganisation i hela serviceförvaltningen förverkligas. 

• Implementering av ett webbaserat system för föreningars ansökningar om lokalt 
aktivitetsstöd, andra bidrag och bokningar. 

• Ökade medel för bidrag till föreningslivet. 
• Investeringar i anläggningar som gagnar civilsamhällets behov. 
• Omvandling av Sävsjö Fritidsgård till Allaktivitetcenter. 
• Upprustning av badplatser. 
• Belysningsåtgärder elljusspåren. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Bredda förvaltningens mötesytor med föreningslivet genom fler träffar och större tillgänglighet, 
exempelvis i ett framtida allaktivitetscenter. 
Utveckla former för att stödja kultur- och fritidsverksamheter som ej är organiserade i traditionell 
föreningsstruktur. 
Utifrån dialog och undersökningen Ung livsstil utveckling arbeta fokuserat med kultur- och 
fritidsfrågor genom nyskapande verksamheter i en nära samverkan med föreningsliv och ungdomar. 
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Omsättningstal/Volymer 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Antal 
deltagaraktiviteter 
per år 

68 536 66 501 80 000 70 000 80 000 80 000 80 000 

Antal föreningar som 
erhåller lokalt 
aktivitetsstöd för 
barn och 
ungdomsverksamhet 

28 26 31 29 31 31 31 

Nyckeltal 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Lokalt 
aktivitetsbidrag per 
deltagaraktivitet 

8,5 8,75 9 9 9,25 9,5 9,5 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 6 120 7 184 7 184 7 184 7 184 7 184 

Personalkostnader -10 693 -11 654 -11 654 -11 136 -11 136 -11 136 

Kapitalkostnader -990 -995 -995 -950 -950 -950 

Övriga kostnader -15 948 -18 293 -18 293 -15 868 -15 930 -15 930 

NETTOKOSTNAD -21 511 -23 758 -23 758 -20 770 -20 832 -20 832 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

Politisk verksamhet 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 431 522 522 522 522 522 

Personalkostnader -1 495 -1 650 -1 650 -1 553 -1 553 -1 553 

Kapitalkostnader -6 -6 -6 -6 -6 -6 

Övriga kostnader -353 -347 -347 -367 -377 -377 

NETTOKOSTNAD -1 423 -1 481 -1 481 -1 404 -1 414 -1 414 



Verksamhetsplan 79(108) 

Investeringsbudget 2019-2022 

Kultur- och fritidsnämnd 

  Anslag Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Reinvesteringar 
kultur och fritid 500 500 500 500 500 

2.Ishall och 
omklädningsrum 

2 700 1 500 0 4 500 0 

3.Enegikartlägging 
fritidscenter 

200 0 0 0 0 

4.Gräsklippare 0 0 350 0 0 

5.Lastmaskin 0 650 0 0 0 

6.Vallsjöbaden nytt 
kök, kommunalt VA 

300 0 1500 0 0 

7.Kommunala 
badplatser 

0 200 200 600 500 

Utveckling 
familjebadet 

300 0 0 0 0 

Meröppet biblioteket  
(förstudie) 

120 0 0 0 0 

Läktarhiss Sävsjö 
sporthall 

150 0 0 0 0 

Reinvestering Sävsjö 
camping 

200 0 0 0 0 

It-nämnd 50 0 0 0 0 

Bibliotekslokaler 
möbler och teknik 

200 0 0 0 0 

Eljusspåren byte av 
belysning 

375 0 0 0 0 

Familjebadet byte av 
belysning 

150 0 0 0 0 

Summa 5 245 2 850 2 550 5 600 1 000 

Beskrivning 

1. Reinvesteringar kultur och fritid 

För att kunna bibehålla en god standard på kommunens olika anläggningar finns årligen ett behov av 
att genomföra ett antal reinvesteringar, vilka inte inryms inom driftbudgeten. 

2. Ishall och omklädningsrum 

Under 2019 är målet att åstadkomma följande: 

• Tillgänglighetsanpassa befintlig HWC. 
• Brandlarm och inbrottslarm Ishall och Sporthall för att möta krav från räddningstjänsten och 

komma upp i den publikkapacitet som Svenska ishockeyförunder efterfrågar. 
• Nödutgångar som motsvarar de krav lagets serienivå kräver. 
• Installation av nytt vattenburet värmesystem för Hofgårdsvallens omklädning. 
• Uppfräschning med framförallt nya ytskikt i befintliga omklädningsrum. 
• Iordningställande av nytt Domar/Vaktmästarrum samt av "ettan" med dusch/wc. 
• Säkerställa god ventilation i samtliga utrymmen i omklädningslängan samt i personalutrymme 

ishall. 

Inför 2020-2021 vill man satsa på fortsatt utveckling av framförallt verksamheten i Sävsjö ishall. Tre 
större anledningar finns till detta: 

• Krav på flexibel sarg och glas. 
• Nuvarande isbanemaskin har varit i drift länge. 
• Kylanläggningen i ishallen bör inom inte allt för många år moderniseras. 
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3. Energikartläggning fritidscenter 

Utreda hur anläggningarna kan effektiviseras gällande driftkostnad och miljöpåverkan. 

4. Gräsklippare 

Utbyte av uttjänt gräsklippare för idrotts- och fritidsanläggningar. 

5. Lastmaskin 

Upphandling påbörjad. Leverans räknad till första kvartalet 2019. 

6. Vallsjöbaden nytt kök, kommunalt VA 

Nya arrendatorer har fördröjt behovsinventering varför investering skjuts upp till 2020. 

7. Kommunala badplatser 

Samtliga bryggor byts ut de närmaste åren och budget avsätts för mer regelbundna investeringar på på 
och kring badplatsanläggningarna. 

Taxor 

Kultur-och fritidsnämnd 

Gällande taxorna för samtliga idrott- och fritidsanläggningar föreslås en höjning med 5 kronor per 
timme, föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet träning och match undantas från höjningen. 
 
Totalt handlar det om ca 4 700 timmar som berörs av höjningen, detta beräknas generera 23 500kr. 

Detta motsvarar höjning om 0,25kr/h av aktivitetsbidrag till föreningar med egen barn- och 
ungdomsverksamhet. 
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Fritidsgård 

Verksamhetsområden 

Fritidsgårdsverksamhet inklusive lovverksamhet. Allaktivitetsuppdrag på Sävsjö SkytteCenter. 

Beskrivning av verksamheten 

Programmet omfattar fritidsgårdsverksamhet i Rörvik, Stockaryd, Sävsjö och Vrigstad. Normalt 
bedrivs fritidsgårdsverksamheten under perioden september-maj månad. 
Inom verksamheten finns en samordnare av fritidsgårdsverksamheten som tillsammans med ett antal 
fritidsledare bedriver verksamheten på fritidsgårdarna. 
Verksamheten vänder sig i huvudsak till ungdomar mellan 13-19 år. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

I kommunen finns olika viktiga och öppna mötesplatser för ungdomar, som exempelvis 
idrottsanläggningar, fritidsgårdar och andra platser där olika aktiviteter kan utövas. 
Fritidsgårdarna har möjligheter att skapa miljöer där ungdomar kan utveckla positiva förmågor och 
bygga upp en sund självkänsla. 
Det är också viktigt att ungdomar utanför de etablerade organisationerna får möjlighet att utveckla 
sina intressen, då allt färre ungdomar väljer att organisera sig i föreningslivet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Genom en personaluppräkning har grunden lagts för ett mer kvalitativt innehåll med planering och 
utåtriktad verksamhet. Omvandling av Sävsjö Fritidsgårds verksamhet mot 
Allaktivitetscenterförverkligas. 

Lovverksamheten utökas, från tidigare tillfälligt statligt bidrag för sommarlovsaktiviteter, även med 
tillfälligt stöd till övriga lov, även dessa avsedda för barn mellan 6-15 år. 
 
Ett intensivare samarbete med skolan blir verklighet med förvaltningsöverskridande 
mellanstadieverksamhet och skolavslutningsfirande. Integration för unga vuxna, som uttryckt att det 
saknas en neutral mötesplats där man kan träffa och odla intressen med andra unga. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Den öppna verksamheten för barn och ungdomar måste ständigt utvecklas för att vara ett intressant 
komplement till föreningarnas verksamheter. 

Detta förutsätter en ständig utveckling av den fritidsledarpersonal som arbetar med ungdomar. En 
viktig del i detta är en ökad samverkan med skola, social, föreningsliv och bibliotek. Detta för att bättre 
dra nytta av varandras styrkor i att attrahera och utveckla olika ungdomsgrupper. 
 
Allaktivitetcenter med kringliggande verksamheter ska fungera som en naturlig mötesplats för unga 
människor oavsett kulturell, geografisk och socioekonomisk bakgrund. Där stimuleras utövade 
aktiviteter som utgår från ungdomars egna behov och initiativ, detta som ett komplement till 
kommunens övriga verksamheter. 

4.1.1 Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 518 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 

Personalkostnader -825 -1 567 -1 567 -1 313 -1 313 -1 313 

Kapitalkostnader - - - - - - 

Övriga kostnader -914 -1 142 -1 142 -1 152 -1 162 -1 162 

NETTOKOSTNAD -1 221 -1 655 -1 655 -1 411 -1 421 -1 421 



Verksamhetsplan 82(108) 

Familjebad 

Verksamhetsområden 

Familjebad inklusive simundervisning och friskvårdsaktiviteter. 

Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten i Familjebadet pågår hela året. Verksamheten består av såväl fritids-, utbildnings och 
friskvårdsverksamhet. 

Det anordnas simskoleverksamhet för nybörjare under minst 2 veckor sommartid i Familjebadet. 
Dessutom genomförs under övriga året simskoleverksamhet, nybörjarsimskola, märkestagning, 
babysim, minisim, lek och plask, vattengymnastik, core, tabata, spinning samt relaxkvällar. 
 

Familjebadet är också en viktig part i kommunens samverkan med vårdcentralerna i Vrigstad och 
Sävsjö i arbetet med Fysisk Aktivitet på Recept (FAR). 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Familjebadet är en attraktiv mötesplats och ett populärt besöksmål som bidrar till kommunens 
attraktivitet för alla åldrar. Attraktiviteten kan utvecklas ytterligare genom modernisering och nya 
aktiviteter. I detta arbete kan såväl friskvårdsprofilen som åretruntattraktiviteten förstärkas. 

Personalutbildning sker kontinuerligt för ökad kvalitet gällande utbud, säkerhet och besöksmiljö. 

Större förändringar kommande budgetår 

Utredning av framtida utveckling fortlöper, rehabpool och utökade omklädnings och 
träningsutrymmen är tänkbara utvecklingsområden. Likaså finns planer om utomhuspool i anslutning 
till badet. 
Placering av solcellsanläggning för att minska energikostnader. 

Arbetet med FAR fortsätter. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Ständigt utveckla Familjebadet och dess verksamheter för att kunna bibehålla besöksnivån och även 
locka nya besökare till anläggningen. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 3 861 4 575 4 575 4 575 4 575 4 575 

Personalkostnader -3 831 -3 962 -3 962 -3 883 -3 883 -3 883 

Kapitalkostnader -212 -217 -217 -205 -205 -205 

Övriga kostnader -4 726 -4 973 -4 973 -4 879 -4 899 -4 899 

NETTOKOSTNAD -4 908 -4 577 -4 577 -4 392 -4 412 -4 412 
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Bibliotek 

Verksamhetsområden 

Sävsjö Stadsbibliotek är Huvudbibliotek. 
Biblioteksfilialer i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik tätorter. Konsumentrådgivning uppdras på 
Höglandets Konsumentrådgivning, som utgår från Nässjö. Programverksamhet, föreläsningar och 
kulturarrangemang. 

Beskrivning av verksamheten 

Biblioteken i Sävsjö kommun erbjuder ett brett utbud av medier och informationsservice. 
Huvudbiblioteket i Sävsjö anordnar regelbundet utställningar och olika arrangemang som till exempel 
föreläsningar. 
Alla biblioteksfilialer är integrerade med skolbiblioteken. 
Verksamheten är kontaktnod mot höglandets konsumentrådgivning och erbjuder lokaler för bland 
annat turistbyrå och hembygdsföreningen. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Ständigt utveckla stadsbiblioteket till att bli en ännu attraktivare mötesplats för kommuninvånarna. 
Ett steg i denna riktning är att barn- och ungdomsverksamheten utvecklas, samt att turistbyrån och 
hembygdsföreningen finns i samma byggnad som biblioteket. 
Detta leder till en verksamhet som är bredare och ger möjligheter till gemensamma satsningar. 

Satsningar som oavsett ålder, bakgrund och olikheter tar tillvara våra invånares tillgångar och 
förmågor, så att vi tillsammans kan bedriva en bra verksamhet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Då vi samlar ansvaret för allmänkultur under biblioteksföreståndaren blir biblioteket en allt viktigare 
och naturligare aktör i Sävsjö kommuns kulturarbete. Detta innefattar stöd till kulturaktörer, 
programverksamhet och hantering av offentlig konst. 

I övrigt skall biblioteket fortsätta med den allmänna uppfräschningen av bibliotekslokalerna på Sävsjö 
stadsbibliotek. Utveckling av verksamheten i bibliotekets källare är också en viktig fråga under 2018. 
Implementering av Mer-öppet bibliotek i Sävsjö genomförs och arbetet med läsfrämjande åtgärder för 
barn intensifieras. 

Hyresavtal upprättas med Hembygdsföreningen för del av stadsbibliotekets källare syftat att utöka 
samarbetet och offentliggöra samlingarna för allmänheten. 

Kultur- och fritidsnämnden har undertecknat avtal med konsument höglandet, Nässjö kommun, 
gällande konsumentrådgivning. Då denna verksamhet tidigare hanterats internt utan specificerad 
budget är detta att se som en ny budgetpost och ökad kostnad. Enligt beslut från Kommunstyrelsen 
skall frågan om eventuell budgetutökning hanteras i budgetprocess inför 2019. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Utveckling av biblioteket som mötesplats. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 266 361 361 361 361 361 

Personalkostnader -2 187 -2 584 -2 584 -2 539 -2 539 -2 539 

Kapitalkostnader -43 -43 -43 -42 -42 -42 

Övriga kostnader -1 822 -2 128 -2 128 -2 138 -2 150 -2 150 

NETTOKOSTNAD -3 786 -4 394 -4 394 -4 358 -4 370 -4 370 



Verksamhetsplan 84(108) 

Anläggning 

Verksamhetsområden 

Idrottsanläggningar, Motionsspår, Vandringsled, Sporthall, Ishall, Fritidslokaler, Friluftsbad, 
Vallsjöbadens fritidsanläggning och Sävsjö Camping. 

Beskrivning av verksamheten 

Programmet omfattar verksamheterna vid följande anläggningar: 

Hofgårdsvallen med 1 konstgräsplan och 1 gräsfotbollsplan, friidrottsanläggning, servicebyggnad med 
5 styck omklädningsrum, föreningsförråd, personalutrymmen, garage, samt grönytor för 
fotbollsträning och lek. Gräsyteverksamheten pågår normalt under cirka 6 månader från mitten av 
april månad till början av oktober. Konstgräset används året om. 
Sävsjö ishall med klubblokal och kiosk. Ishallsverksamheten bedrivs normalt under 6 månader från 
september till mars månad. Kiosk och klubblokal är uthyrd till förening. 
Fastigheten Löjan 1 bestående av klubblokal som är uthyrd till förening samt garageför kultur- och 
fritidsförvaltningens idrottsplatsverksamhet. 
Tennisbanor vid Sävsjö Sporthall som sköts av förening mot kommunalt bidrag. 
Sävsjö sporthall med föreningslokal. Kioskverksamheten utarrenderad till förening. Verksamheten 
pågår hela året. 

Sävsjö camping med 10 styck 4-bädds campingstugor, ett 60-tal campingtomter, varav 34 styck med 
elanslutning. Bangolf, beachvolleyboll plan, streetbasketplan. 
Dessutom finns Hofgårdsbadets friluftsbad i direkt anslutning till campinganläggningen. 
Utomhusgymmet som är placerat inom SävsjöFritidscenter i anslutning till Eksjöhovgärdssjön med 
bland annat promenadslinga och övriga fritidsanläggningar inom området. 

Sturevallen för boule och arrangemang såsom cirkus, byggnad med boulehall. Två 
pensionärsföreningar hyr och bedriver bouleverksamhet i boulehallen. Dessutom finns 8 
utomhusbanor för boulespel anlagda. 

Elljusspåren i Rörvik, Sävsjö och Vrigstad som sköts av föreningar mot kommunalt bidrag. 
Elljusspåret i Stockaryd är föreningsägt och sköts av förening mot kommunalt bidrag. De elbelysta 
motionsspåren är tända från oktober till och med mars månad. 
Motionsspåren runt Eksjöhovgårdssjön samt vandringsleden Höglandsleden på 42 km som sköts av 
förening mot kommunalt bidrag. 

Friluftsbaden som består av Hofgårdsbadet i Sävsjö, Vallsjöbaden, Skärsjöbadet i Skepperstad, 
Slättsjöbadet i Vrigstad, Svinsjöbadet i Rörvik, Västerkvarnsbadet i Stockaryd, Mobadet samt 
Möcklehultsbadet. De två sistnämnda friluftsbaden sköts av föreningar mot kommunalt bidrag. 

Vallsjöbadens fritidsanläggning med utomhusdansbana, serveringsbyggnad med kiosk, bangolf, 
friluftsbad med bryggor. Verksamheten utarrenderas. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Arbeta med att ständigt utveckla och förbättrakommunens olika idrotts-, fritids- och 
turistanläggningar. Därmed skapas mötesplatser med goda förutsättningar för idrott, rekreation och 
folkhälsa för kommunens invånare. 
 
Utveckla kommunens besöksanläggningar för att medverka till att locka besökare till kommunen. 
Ett viktigt arbete kommer också att vara olika energieffektiviseringsåtgärder på anläggningarna, såsom 
solceller och fjärrvärme. 

Större förändringar kommande budgetår 

Nya arrendatorer på Vallsjöbadens fritidsanläggning och Sävsjö Camping. 

Utbyte av bryggor på samtliga badplatser inleds. 

Ny maskin till Hofgårdsvallen införskaffas. 

Fortsatt utveckling av Ishall och omklädningsrum, samt utredning om paddeltennisanläggning. 

Taxehöjningar genomförs på främst seniorer och externa hyresgäster motsvarande de ökade utgifter 
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som höjt aktivitetsbidrag om 0,25 kr per timma ger. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningar. 

Extra fokus på spontanidrott. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 924 572 572 572 572 572 

Personalkostnader -2 337 -1 891 -1 891 -1 848 -1 848 -1 848 

Kapitalkostnader -729 -729 -729 -697 -697 -697 

Övriga kostnader -3 948 -5 872 -5 872 -3 513 -3 523 -3 523 

NETTOKOSTNAD -6 090 -7 920 -7 920 -5 486 -5 496 -5 496 
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Bidragsverksamhet 

Verksamhetsområden 

Verksamhets-, drift- och investeringsbidrag till verksamheter inom nämndens ansvarsområden. 

Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten omfattar olika former av projekt-, drift- och investeringsbidrag till framförallt ideella 
föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i kommunen. 
Bidrag lämnas även till Folkets Husföreningen i Sävsjö, samlingslokalägande föreningar, 
pensionärsorganisationer, kulturaktörer, ungdomsinitiativ och studieförbund/folkbildande 
organisationer. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Genom att bidra ekonomiskt till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar samt till 
föreningslivets investeringar i utrustning och byggnader, skapas goda förutsättningar för 
föreningslivet att även i framtiden erbjuda ett brett utbud som gör Sävsjö kommun attraktivt för 
medborgarna. 
De mötesplatser som verksamheterna skapar, bidrar också till ett öppnare och mer inkluderande 
samhälle. 

Större förändringar kommande budgetår 

Digitalisering av bidragshandläggning färdigställs. 

Kostnaderna för det lokala aktivitetsstödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet beräknas 
2019 öka med cirka 20-22 tkr på grund av att bidraget per redovisat aktivitetstillfälle föreslås höjas 
med 0,25 kr. 

Bokning av Ljungaskolans gymnastiksal administreras av kultur- och fritidsenheten. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

För kommande år föreslås att det lokala aktivitetsstödet årligen höjs med 0,25 kronor per 
deltagaraktivitet. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter - - - - - - 

Personalkostnader - - - - - - 

Kapitalkostnader - - - - - - 

Övriga kostnader -3 928 -3 409 -3 409 -3 447 -3 447 -3 447 

NETTOKOSTNAD -3 928 -3 409 -3 409 -3 447 -3 447 -3 447 
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Programverksamhet 

Verksamhetsområden 

Programverksamhet 

Beskrivning av verksamheten 

Konserter, teater, utställningar och annat som arrangeras i egen regi och i samarbete med 
kulturaktörer. 
 
Sedan ett flertal år arrangeras en musikcaféserie, omfattande högkvalitativa musikföreställningar. 
Programserien genomförs i samverkan med Smålands Musik och Teater. 
Dessutom lämnas årligen ett ekonomiskt stöd till olika lokala musikarrangemang samt till den lokala 
teaterföreningen för arrangerande av olika teaterföreställningar. 
Inom programverksamheten finns även medel att svara mot de kulturaktiviteter som Smålands 
kulturfestival initierade, samt kommunalt firande av jultraditioner. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Genom att ekonomiskt stödja och arrangera olika kulturarrangemang skapas goda möjligheter till 
positiva kulturupplevelser i kommunen. 

En lokal kulturplan med koppling till regionens olika utvecklingsområden säkrar en mångfald som 
gagnar många olika intressen och behov. 

Större förändringar kommande budgetår 

Verksamheten förflyttas ansvarsmässigt tillbiblioteksföreståndaren. 
Att inom programverksamheten stödja utvecklingen av nyskapande och kvalitativa kulturarrangemang 
i samverkan med kulturaktörer. 
Arrangemangen ska skapas för en bredd av olika målgrupper och inom olika konstformer. 
Skapande verksamhet för barn och unga prioriteras. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Fortsätta arbetet med att bredda programutbudet för att nå fler målgrupper. 

Implementering av lokalt kulturforum och skapande av kulturplan som går i fas med biblioteksplanen. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 120 100 100 100 100 100 

Personalkostnader -18 - - - - - 

Kapitalkostnader - - - - - - 

Övriga kostnader -257 -422 -422 -372 -372 -372 

NETTOKOSTNAD -155 -322 -322 -272 -272 -272 
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9    Myndighetsnämnden 

Mål och styrtal från och med 2019 

 
Nämnden ska vid prövning och beslut av ärenden främja en hållbar utveckling så att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö, hälsa, säkerhet 
och trygghet i form av attraktiva boenden, giftfri mark att bygga på, god luftkvalitet, 
bra skolor och förskolor, säkert och redligt livsmedelsutbud. 

Styrtal 

Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan. Genomföra 1 livsmedelsinspektion per verksamhetsutövare under 2019. 

Inventera 50 stycken enskilda avlopp under 2019. 

 
Nämnden ska sträva efter bra rutiner samt tillräckliga och bra processer. 

Styrtal 

Genom implementering av nytt verksamhetssystem ska minst 1 process inom miljö- och byggområdet vara utarbetad under 2019. 

 
Nämnden ska ha god dialog med medborgare, företagare och andra intressenter 
genom ett bra bemötande, rådgivning och god tillgänglighet. Samverkan mellan 
kommunens olika verksamheter är nödvändigt och ska därför vara en självklarhet. 

Styrtal 

Resultat i enkätundersökning/ar ska vara lika med eller bättre än föregående mätning, exempelvis Insikt ( kvalitetsmått) Utifrån 2018 års 
mätning ska tillgängligheten öka med 5 enheter. 

 
Genom att ge god och rättssäker service till både företag och enskilda ska nämnden 
bidra till att stärka bilden av Sävsjö kommun som en attraktiv plats och arbetsgivare 
där man vill jobba, etablera sin verksamhet samt leva och bo. 

Styrtal 

Miljö- och byggenheten ska genomgå minst 4 kompetensinsatser per verksamhetsområde under 2019. 

Enheten ska behålla sin höga frisknärvaro. Mätning ska göras utifrån föregående år. 

Verksamhetsområden 

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration: 
Myndighetsnämndens verksamhet. 
Myndighetsförvaltningens ledningsansvar. 

Bygg och Karta: 
Bygglov- och tillståndsprövningar. 
Mätnings- och kartteknisk verksamhet. 
Medverkan vid upprättande av detaljplaner, renritning och digitalisering av detaljplaner: 
Den kommunala förvaltningens GIS- och kartstöd. 

Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedel: 
Tillsyn enligt gällande lagstiftningar, kalkningsverksamhet samt service till enskilda, företag, skolor 
och myndigheter inom olika områden. 
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Tobak och receptfria läkemedel: 
Tillsyn enligt gällande lagstiftningar samt service och rådgivning till verksamheter, skolor och 
myndigheter. 

Räddningstjänsten: 

• Planera för och genomföra räddningsinsatser enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
• Utöva tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
• Utöva tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
• Medverka i kommunens skadeförebyggande arbete. 
• Medverka i kommunens planering för extraordinära händelser. 
• Vara remissinstans för brandskyddsfrågor i samband med ny-, om- och tillbyggnation. 
• Hantera ärende angående förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
• Vara remissinstans åt polisen i frågor som berör Ordningslagen och Hotellagen. 
• Vara remissinstans åt socialnämnden avseende alkoholtillstånd. 
• Bemanna rollen som kommunens säkerhetschef 
• Arbeta med utbildning i brand- och säkerhetsfrågor, både internt och externt. 
• Ansvara för sotningsverksamheten. 

Beskrivning av verksamheten 

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration: 
Myndighetsnämndens politiska verksamhet. Sekreterarskap i nämnden. Ledning och samordning av 
myndighetsförvaltningens olika verksamhetsområden såsom miljö, bygg, karta samt räddningstjänst. 
Verksamhetsplanering, uppföljning och budget. Ärende- och fakturahantering, även för 
räddningstjänsten. Hantering av personalärenden. Handläggning av vissa miljö- och byggärenden. 
Utredningar inom miljö- och byggområdet. 

Bygg och Karta: 
Övervaka den formella hanteringen av detaljplanering av mark- och vattenanvändningen. Bygglov- 
och tillståndsprövning enligt Plan- och bygglagen. Tillsyn över allt byggande i kommunen. Prövning 
och godkännande av kontrollansvariga och kontrollplaner samt utfärdande av start- och slutbesked 
avseende bygglovpliktiga åtgärder. Råd och anvisningar till allmänheten i plan- och byggfrågor. 
Tillsynsmyndighet för funktionskontroll av ventilationssystem. Tillsyn över tillgängligheten i 
kommunen. Adressättning i enlighet med avtal med lantmäteriet (ABT-avtal), ansvar för 
lägenhetsregistret i kommunen. 

Kommunens mätnings- och karttekniska verksamhet. Ansvar för underhåll av stomnät, utsättningar 
och inmätningar. Underhåll av primärkartverk. GIS-stöd till kommunens övriga verksamheter. 
Spridning och åtkomst av GIS-baserat verksamhetsstöd. Upprättande av nybyggnadskartor. Stöd till 
Njudungs Energi med ajourhållning av ledningskartor för kommunens va-verksamhet och andra 
nyttjare. Behjälplig vid upprättande av fastighetsägarförteckningar och detaljplaner. Uppdatering av 
geografisk kartdata i enlighet med avtal med Lantmäteriet (ABT-avtal). 

Miljö- och Hälsoskydd samt Livsmedel: 
Hälsoskyddstillsyn 
Hälsoskyddsarbetet inriktar sig på att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. 
Uppgiften innebär att utreda fall av samhällsfarlig smitta, motverka bristande sanitära förhållanden, 
medverka till spridning av kunskap kring allergier, följa utvecklingen av miljörelaterad ohälsa och 
hälsorisker i miljön, värdera hälsorisker från exempelvis radon, UV-strålning eller ohyra och 
sammanställa underlag både för det egna tillsynsarbetet och för andra myndigheter. Tillsyn över 
receptfria läkemedel och tobaksvaror ingår numera i verksamheten. Även prövning och godkännande 
av enskilda vatten- och avloppsanläggningar ingår i såväl hälsoskydds- som miljöskyddsarbetet. 

Miljöskyddstillsyn 
Myndighetsnämnden är med stöd av miljöbalken lokal tillsynsmyndighet över viss miljöfarlig 
verksamhet inom kommunen. Tillsynens syfte är i praktiken att begränsa störningar från miljöfarlig 
verksamhet och att ha god kännedom om olika verksamheternas påverkan på och potentiella 
olycksrisker för människors hälsa och miljön. 

Livsmedelstillsyn 
Miljö- och byggförvaltningen besöker årligen i princip samtliga avgiftsbelagda livsmedelsverksamheter 
i kommunen, omkring 90 stycken, för besiktning av lokalernas standard och utrustning, uttag av 
bakteriologiska och kemiska livsmedelsprover samt kontroll av hanteringen av livsmedel. För ökad 
samsyn mellan kommuner sker länsövergripande tillsynsprojekt. 
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Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten i Sävsjö består av räddningschef, stf. räddningschef, samt en 
brandman/materialförvaltare, alla heltidsanställda. Dessutom finns 30 deltidsanställda, befäl och 
brandmän, fördelade på två brandstationer, Sävsjö och Stockaryd/Vrigstad. 

Utryckningsstyrkan består idag av 1 befäl och 4 brandmän i Sävsjö, samt 1 befäl och 4 brandmän i 
Stockaryd/Vrigstad. Det finns tre grupper på varje ort och de har beredskap var tredje vecka. 

Dessutom finns en insatsledare i beredskap dygnet runt. På icke ordinarie tjänstgöringstid är 
beredskapen förlagd till hemmet. Insatsledaren är ett heltidsanställt befäl som har till uppgift att leda 
och samordna större insatser. Insatsledarberedskapen delas mellan Sävsjö kommun och Höglandets 
räddningstjänstförbund. 

  

Arbete med utvecklingsstrategin 

Myndighetsnämnden samt Myndighetsförvaltingen har ett stort ansvar mot kommunens invånare och 
företagare genom sin myndighetsövning, såsom miljö- och hälsoskyddstillsyn, bygglovshantering samt 
brandtillsyn. För verksamheten som helhet och kontakt med förvaltningens företrädare ska 
kännetecknas av effektivitet, servicenivå och rättssäkerhet. 

Miljö- och byggenheten. 
Kommunikation och information mellan förvaltningen och kommuninvånarna ska vara lättillgänglig 
och saklig. Bygg- och kartenheten skall genom information till invånarna i kommunen, via hemsidan 
och vid upprättande av detaljplaner, medverka till att målen i utvecklingsstrategin kan upprätthållas. 

Sävsjö kommun ska arbeta mot ett hållbart samhälle i alla dess dimensioner för att kunna överlämna 
ett bra samhälle till kommande generationer. Vi ska arbeta förebyggande, så att avlopp och avfall inte 
försurar sjöar, dricksvatten och vattendrag. Vi ska aktivt arbeta för att människor ska röra sig i en så 
giftfri miljö som möjligt. Myndighetsförvaltningen arbetar med rådgivning och tillsyn inom områden 
som enskilda avlopp, miljöfarliga verksamheter, förorenad mark, lokaler för utbildning med mera. 
Giftfri miljö är ständigt aktuellt vare sig det gäller barnens inomhusmiljö i skolor och förskolor eller 
förorenad mark vid byggnationer. Myndighetsförvaltningen fortsätter att arbeta med kalkning av sjöar 
och vattendrag samt inventering och krav på åtgärder av bristfälliga avlopp. Ovanstående arbete är 
Myndighetsnämndens bidrag till att nå Sävsjö kommuns vision. 

Räddningstjänsten. 
Extern utbildning i brand och säkerhet är ett högt prioriterat område i räddningstjänstens verksamhet. 

Tillsyns- och tillståndsverksamhet inom Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor, är ett område som skall vara högt prioriterat. Vid yttranden på bygglov, polisens 
ordningslag, alkoholtillstånd från socialen med mera är målet tio arbetsdagar från det att ärendet 
kommit in till räddningstjänsten. 

För att nå utvecklingsstrategins inriktning gällande god kvalitet och arbeta för kostnadseffektivisering 
bör man höja den operativa brandpersonalens kunskapsnivå. Grunden för att höja kompetensen hos 
våra deltidsbrandmän är att inom ramen för befintlig budget öka övningstiden till 80 timmar per 
individ och år. 

Större förändringar kommande budgetår 

Miljö- och byggenheten. 
De senaste åren har det varit goda förutsättningar för nybyggnation. En forsätt god byggnation 
förutsätter nya detaljplaner. Marknaden för småhusindustrin signalerar dock en viss avmattning av 
byggnationer. Detta kan bidra till att nybyggnationen i kommunen stagnera något och förvaltningen 
får in mindre bygglovsintäkter. 

Övervägande del av personalstyrkan på miljö- och byggenheten är nyanställda. Många av dessa 
kommer direkt från utbildning och saknar därmed erfarenhet. Nya medarbetare på förvaltningen 
kräver i sin linda kompetensutbildning. Större utbildningsinsatser är något som kommer att påverka 
budgeten för 2019. Verksamhetsåret 2019 kommer präglas av en återuppbyggnad av miljöenheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem för miljö- och byggenheten är planerat att implementeras under 2019. 

Räddningstjänsten. 
Från den 1 januari 2019 kommer räddningstjänsten ligga under kommunstyrelsen och vara direkt 
underställd kommunchefen. 
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Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Miljö- och byggenheten. 
Förändringar inom lagstiftningar är något som har stor påverkan på verksamheten. Genom den nya 
plan- och bygglagen kan man se att demokratifrågorna har varit vägledande, bland annat genom att 
möjligheten till delaktighet och påverkan stärkts och förtydligats. Blickar man framåt kan man anta att 
denna trend stärks ytterligare vilket naturligtvis får ses som positivt samtidigt som det kommer att 
ställa fler och högre krav på myndighetsutövning framöver. 

Samhällsutvecklingen ställer höga krav på digitalt informationsutbyte. Förvaltningen anser att det är 
viktigt att arbeta med digital utveckling för att kunna möta förväntningar på digitalt 
informationsutbyte samt lagring av förvaltningens handlingar. För att tillmötesgå framtida 
samhällskrav vill förvaltningen ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar. 

Tillhandahållandet av kartunderlag för planering och byggande samt för infrastrukturell utveckling är 
en kommunal angelägenhet. För att hålla jämna steg med teknikutvecklingen inom kart- och GIS-
området krävs att medel finns för utveckling. En eftersläpning på detta område kommer att ha en 
avgörande inverkan på användarnas arbete såsom Savmans bredbandsutbyggnad, Njudungs Energis 
fjärrvärmeutbyggnad och VA-nät. Möjligheterna för detta är helt avhängt den budgetram som tilldelas 
avdelningen. Inom ett par år har förvaltningen en pensionsavgång inom ovanstående uppdrag. 

Trenden fortsätter med att statliga myndigheter lämnar över ansvarsområden till kommunerna. För 
miljöenhetens del innebär det fler tillsynsområden. 

Räddningstjänsten. 
Följande områden kommer ligga i fokus för utvecklingen kommande år: 

• Brandstationen i Stockaryd 
• Samverkansnivå med Höglandets räddningstjänstförbund, inklusive Räddsam F. 
• Rekrytering och utbildning av nya deltidsbrandmän 
• Förebyggande arbete i form av utbildning och tillsyn 

Omsättningstal/Volymer 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Bygglovsärenden 151 159 170 165 170 170 170 

Anmälan (PBF) 49 64 30 45 30 30 30 

Strandskydds-
dispenser 

7 13 10 7 10 10 10 

Lokaliserings-
prövning 

13 11 7 2 7 7 7 

Enskilda avlopp 96 88 100 70 100 100 100 

Miljöfarliga 
verksamheter 

91  82 82 85 83 83 

Livsmedels-
verksamheter 

93 95 94 115 100 95 95 

Antal ärenden 
förorenad mark 

13 9 10 9 10 10 10 

Larmfrekvens 226  160 300    

Utryckning 
mantimmar 

1746  1675 2300 1675 1675 1675 
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Nyckeltal 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Genomförda 
miljöinspektioner 

0,78 0,13 0,95 0,40 0,95 0,95 0,95 

Genomförda 
livsmedels-
inspektioner 

1,02 1,06 1,0 1,02 1,0 1,0 1,0 

Andel godkända 
strandbadvatten-
prover 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter -5 496 -5 192 -5 681 -5 387 -5 387 -5 387 

Personalkostnader 12 900 13 134 13 781 14 568 14 568 14 568 

Kapitalkostnader 664 640 640 615 586 527 

Övriga kostnader 6 986 7 319 6 985 6 797 6 848 6 935 

NETTOKOSTNAD 15 054 15 901 15 725 16 593 16 615 16 643 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    

Politisk verksamhet 

Beskrivning av verksamheten: 

Myndighetsnämndens politiska verksamhet. Sekreterarskap i nämnden. Ledning och samordning av 
myndighetsförvaltningens olika verksamhetsområden så som miljö, bygg, karta samt räddningstjänst. 
Verksamhetsplanering, uppföljning och budget. Ärende- och fakturahantering, även för 
räddningstjänsten. Hantering av personalärenden. Handläggning av vissa miljö- och byggärenden. 
Utredningar inom miljö- och byggområdet. 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter       

Personalkostnader 1 608 1 670 1 670 1 694 1 694 1 694 

Kapitalkostnader 22 18 18 34 34 20 

Övriga kostnader 593 641 641 675 676 682 

NETTOKOSTNAD 2 223 2 329 2 329 2 403 2 404 2 396 
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Investeringsbudget 2019-2022 

Myndighetsnämnd 

  Anslag  Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

Årligt anslag 350 350 350 350 350 

Ärendehanteringssys
tem 

0 1 000 0 0 0 

Släck/räddningsbil 0 0 4 000            4 000 0 

Terränghjuling/släp 0 140 0 0 0 

2 st FIP-SL bil 0 0 0 0 700 

Besiktningsfordon 0 0 0 0 400 

Materiel/utrustning 0 470 470 470 0 

2 st Motorsprutor 0 440 0 0 0 

Summa 350 2 400 4 820 4 820 1 450 

Beskrivning 

Årligt investeringsanslag 
Årliga investeringsanslag för reinvesteringar och mindre nyinvesteringar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Ärendehanteringssystem/Handläggarstöd Miljö- och byggenheten. 
Miljö- och byggenheten har i dagsläget ett ”hemmasnickrat” ärendehanteringsstöd för sin dagliga 
verksamhet. Upphovsmakaren av handläggarstödet går i pension inom snar framtid, vilket innebär att 
enheten inte har någon som utvecklar och ger support av stödet. Miljö- och byggenheten har behov av 
att implementera ett nytt ärendehanterings-system, särskilt anpassat för behoven hos en miljö- och 
byggförvaltning, senast under 2019 för att säkerställa den dagliga driften. 

Släck/räddningsfordon 
Släck/räddningsfordon i Sävsjö och Stockaryd ska bytas ut 2019 enligt fordonsplanen. 

Erfarenhetsmässigt vet vi att det sällan lönar sig att reparera och underhålla för länge på gamla fordon. 
Ofta överstiger kostnaderna för service och reparationer den kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid 
en nyinvestering. Föreslår därför utbyte av dessa bilar. 

Terränghjuling 
Terrängfordon ska bytas ut 2018 enligt fordonsplanen. Erfarenhetsmässigt vet vi att det sällan lönar 
sig att reparera och underhålla för länge på gamla fordon. Ofta överstiger kostnaderna för service och 
reparationer den kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid en nyinvestering. Föreslår därför utbyte av 
detta fordon. 

Material/Utrustning 
För att säkerställa kvalité behöver vagnpark och utrustning underhållas. Slitage beror lika mycket på 
åldersslitage som driftslitage. Reinvesteringar behöver kontinuerligt genomföras för att säkerställa den  
dagliga driften. 

Motorspruta 
Motorspruta i Sävsjö och Stockaryd ska bytas ut 2019 enligt fordonsplanen. Erfarenhetsmässigt vet vi 
att det sällan lönar sig att reparera och underhålla för länge på gamla fordon. Ofta överstiger 
kostnaderna för service och reparationer den kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid en 
nyinvestering. Föreslår därför utbyte av dessa motorsprutor. 
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10 Överförmyndarnämnden 

Mål och styrtal från och med 2019 

 

Att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, i syfte att motverka 
rättsförluster för omyndiga samt de som har god man eller förvaltare förordnad för 
sig. 

Styrtal 

Att 95% av årsräkningarna ska vara granskade under första halvåret. 

Att 5% av årsräkningarna ska djupgranskas. 

Verksamhetsområden 

Under 2018 tog kommunfullmäktige beslut om  en gemensam överförmyndarnämnd 2019-2022 ( KF 
2018-06-18 §70) för kommunerna på höglandet med placering i Vetlanda. 

Överförmyndarnämnden ska med stöd av bland annat Föräldrabalken bevaka att rättigheterna för 
samhällets mest oskyddade medborgare inte kränks genom att utöva tillsyn över ställföreträdare (gode 
män, förvaltare och förmyndare). 

Beskrivning av verksamheten 

Nämnden har till uppgift att: 

• Utöva kontroll av ställföreträdare genom årlig och löpande granskning av deras verksamhet. 

• Utreda behov av och hos tingsrätten ansöka om tillsättning av gode män och förvaltare. 

• Vid byte besluta om nya ställföreträdare. 

• Rekrytera, utbilda och informera ställföreträdare. 

• Kontrollera omyndigas tillgångar som står under överförmyndarnämndens tillsyn. 

• Vidareutbilda handläggare och nämnd. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Gode män, förvaltare och förmyndare har till uppdrag att verka för den enskildes trygghet och 
rättssäkerhet genom att företräda sin huvudman i olika angelägenheter såsom rätten till god omsorg, 
stöd i ekonomisk förvaltning med mera. Detta uppdrag stämmer väl överens med 
Utvecklingsstrategins uttalade mål, ett uppdrag som ska utföras med kvalitet för att skapa kvalitet. Ett 
väl utfört uppdrag bidrar till ökad delaktighet och jämlikhet för den enskilde. Överförmyndarnämnden 
erbjuder utbildning till ställföreträdare som stöd i deras uppdrag. Nämndens tillsynsverksamhet syftar 
till att säkerställa att uppdragen utförs på ett tillfredställande sätt. 

Större förändringar kommande budgetår 

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn som trädde i kraft 1 juli 2017. 
Det innebär att en schablonersättning kommer att betalas ut för de barn som anvisas till kommunen 
efter 1 juli 2017. Överförmyndarnämnden bedömer att den inte kommer att vara tillräcklig. För de 
barn som anvisats före den 1 juli 2017 betalas ingen ersättning ut. 

Det betalas inte ut någon ersättning för överförmyndarnas handläggningskostnader. 

Överförmyndarnämnden ansökte inför 2018 om medel ur integrationsfonden för att möta såväl de 
behov som utgörs specifikt av ärenden om god man för ensamkommande barn som övriga utökade 
arbetsuppgifter. 
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Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Verksamheten är beroende av villiga ställföreträdare som med engagemang utför sitt uppdrag. Det är 
en stor utmaning att hitta ideella krafter för att uppfylla behoven. Fortsatt arbete med rekrytering och 
utbildning samt skälig ersättning till gode män och förvaltare är nödvändigt. 

Under 2017 och 2018  avslutades många godmanskap för ensamkommande barn. Utifrån 
migrationsverkets prognos bedöms fortsatta anvisningar av ensamkommande barn ligga på en låg nivå 
och antalet förväntas därefter vara betydligt lägre än de senaste åren. 

Överförmyndarnämndens verksamhet möter stora krav i omfattande regelverk, flera genomförda och 
kommande lagändringar, behov av att utveckla verksamheten för att säkerställa tillgången på 
ställföreträdare med mera. Överförmyndarnämnden behöver utökade resurser för att långsiktigt 
kunna möta verksamhetens behov. 

 

 

Ekonomi i sammandrag  

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 1 434 763 761 763 763 763 

Personalkostnader -3 104 -2 067 -2 228 -2 067 -2 067 -2 067 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -209 -182 -212 -185 -188 -191 

NETTOKOSTNAD -1 879 -1 486 -1 679 -1 489 -1 492 -1 495 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    
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11 Valnämnd 

Verksamhetsområden 

Valnämnden ansvarar för genomförandet av de allmänna valen med fyra års mellanrum och val till 
Europaparlamentet vart femte år samt eventuella folkomröstningar. I valnämndens uppdrag ingår att 
rekrytera och utbilda valförrättare. 

Beskrivning av verksamheten 

Kommunen ha cirka 8 500 röstberättigade. Röstmottagningen är uppdelad i sex olika distrikt med 
mellan 1 000 och 1 800 röstberättigade i varje. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Nämndens mål är att underlätta valberättigades valmöjligheter att delta i allmänna val. 

Mätning sker genom att redovisa var röstmottagning av förtidsröster anordnats och antalet mottagna 
röster. 

Större förändringar kommande budgetår 

I juni 2019 planeras val till Europaparlamentet. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 0 400 400 400 0 0 

Personalkostnader -2 -535 -535 -535 0 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 0 -120 -120 -120 -5 -5 

NETTOKOSTNAD -2 -255 -255 -255 -5 -5 

Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    
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12 Kommunens revisorer 

Verksamhetsområden 

Revision av kommunens verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 

Beskrivning av verksamheten 

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som 
bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

Revisionen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som 
bedrivs inom styrelsen, nämnderna och kommunens del- och helägda bolag. 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Större förändringar kommande budgetår 

Revisionen fastställer en revisionsplan som innebär möte med samtliga nämnder och styrelser, 
(valnämnden undantagen), under revisionsåret. I planen fastställs också områden som skall 
djupgranskas under 2019. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 0 0 0                               0                                   0                                   0 

Personalkostnader -166 -186 -186 -190 -194 -198 

Kapitalkostnader 0 0 0                               0                                   0                                   0 

Övriga kostnader -639 -526 -526 -526 -526 -526 

NETTOKOSTNAD -805 -712 -712 -716 -720 -724 

12.1.1 Ekonomi i sammandrag - ramar 

(Belopp i tkr) Beslutad ram 2019 Planerad ram 2020 Planerad ram 2021 

Intäkter    

Personalkostnader    

Kapitalkostnader    

Övriga kostnader    

NETTOKOSTNAD    
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13 Sävebo AB 

Verksamhetsområden 

Förvaltning och byggnation av bostäder, lokaler och därmed förenlig verksamhet. 

Beskrivning av verksamheten 

Bolagets huvudverksamhet är att hyra ut lägenheter och lokaler och att ansvara för fastigheternas 
skick vad gäller drift, underhåll och fastighetsskötsel. Fokus under de senaste och kommande åren är 
att verka för att en större andel av de tillgängliga medlen används för att förbättra underhåll och 
standard. 

Bolaget skall också arbeta för en god trivselmiljö i de olika bostadsområdena och det sker genom att 
förbättra ordning och reda samt genom att förbättra kontakten med hyresgäster – både befintliga och 
presumtiva. 

Under året har inflyttning skett i de 24 nybyggda lägenheterna på Kopparslagaren. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Bolaget följer upp sina mål med att skapa ökad trivselmiljö och att tillhandahålla bostäder och lokaler 
av god kvalité genom enkäter. 

Större förändringar kommande budgetår 

Bolaget kommer att fortsätta utveckla både sin interna samt externa förvaltning. Översyn av 
fastighetssystemet, hemsida samt digitalisering är viktiga delar inför framtiden. Ett led i detta är att 
alla våra hyresgäster ska ha tillgång till fiber. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Stor kraft kommer läggas vid underhållsplaner och energieffektiviseringar. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 44 269 59 384 61 068 54 508 - - 

Personalkostnader -12 540 -14 672 -15 490 -16 088 - - 

Kapitalkostnader -7 869 -8 864 -8 949 -8 406 - - 

Övriga kostnader -23 578 -28 604 -30 543 -28 308 - - 

NETTOKOSTNAD 282 7 244 6 086 1 706   
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14 AB Sävsjö Industribyggnader 

Verksamhetsområden 

Bolaget tillhandahåller lokaler för industriföretag och för tjänsteföretag. Bolaget skall kunna medverka 
vid omstrukturering av ägandet av industrifastigheter, om bolaget bedömer att det långsiktigt gynnar 
sysselsättningen och det lokala näringslivet. Bolaget skall, om möjligt, långsiktigt begränsa sitt ägande 
till lokaler av industrihotellkaraktär. Verksamheten kännetecknas av hög flexibilitet och lyhördhet för 
det lokala näringslivets lokalbehov. 

Beskrivning av verksamheten 

I Sävsjö tätort äger bolaget sedan tidigare industrihotell på Hantverkaregatan (Kv. Hantverkaren 1 och 
4 samt Mejseln 1) fastigheter på V Järnvägsgatan (Kv. Fabriken 2), Odengatan (Kv. Mejeriet), 
Hjärtlandavägen (Kv. Aleholm) och (Kv. Skruven) samt Torslundsgatan (Merkurius 3 och 6). 

Byggnation av Kv Skruven i kvarteret Skruven har avslutats. 

I Rörvik har tvisten med Clemondo, (före detta North Chemical) angående ett hyresavtal, Håknatorp, 
som tecknades i januari 2015 lett till förlikning. I och med förlikningen har bolaget försäkrat sig om en 
marknadsmässig uthyrning fram till 2030-09-30. 

I Vrigstad äger bolaget Sävsjö Gästgivargården 1:235 samt två obebyggda tomter. 

Bolaget har ett drygt 60-tal hyresgäster och de största är A-Lackering AB, Skruf Snus AB, Clemondo 
AB, Vianor AB, Rojos AB, Vrigstad Skyltfabrik AB och Carrus Components AB. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Enligt de av kommunfullmäktige uppsatta målen skall: 

• Den årliga uthyrningsgraden i bolagets fastigheter vara minst 90% och är i dagsläget 98%. 

• Bolagets ordinarie verksamhet årligen lämna ett överskott. 

• Bolaget ska vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening. 

 

Bolagets mål för att förverkligande av det av kommunfullmäktige antagna visionsprogrammet: 

• Lediga lokaler för nystartade företag eller företag som vill etablera sig i Sävsjö kommun skall 
finnas tillgängliga. 

• Alla lokaler skall anslutas för uppvärmning med förnybar energi. 

Större förändringar kommande budgetår 

Utvecklingen av nya lokaler till A-lackering samt underhållsarbete på hantverkaren kommer ske under 
2019. Bolaget kommer även att lägga kraft på att utveckla samarbetet med Skruf då de startat upp ett 
nytt bolag som ska svara för deras fastighetsförvaltning. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Bolaget kommer arbeta vidare med befintliga hyresgäster och vara följsam i dialogen med dem så att 
de kan växa i kommunen och skapa nya arbetstillfällen. 
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Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 31 407 32 761 30 061 29 405 - - 

Personalkostnader -88 -43 -134 -124 - - 

Kapitalkostnader -11 262 -18 216 -15 554 -15 747 - - 

Övriga kostnader -15 526 -10 066 -9 451 -9 235 - - 

NETTOKOSTNAD 4 531 4 436 4 922 4 299   
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15 Savman AB 

Verksamhetsområden 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet äga och hyra ut data- och teleförbindelser inom Sävsjö 
kommun samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. 

Beskrivning av verksamheten 

Fibernätet kommer under året att byggas ut genom utvidgning av stamnätet för framtida anslutning av 
kunder, men framförallt för att uppnå en större säkerhet. Fiberringar som skapar möjlighet till 
alternativa kommunikationsvägar för att minska sårbarheten vid eventuella avbrott på fibern tas också 
hänsyn till vid planerad utbyggnad. Utbyggnaden på landsbygd kommer att fortsätta i den takt som 
byalag efterfrågar. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Det övergripande målet är att Sävsjö kommun ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT 
och Internet är bra för Sävsjö både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Antal nya kunder mäts och avstämning görs mot marknadsplan. Kontinuerlig rapportering av 
försäljning och ekonomisk utveckling görs till bolagets styrelse 

Större förändringar kommande budgetår 

Följer plan. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 kommer att handla mycket om IOT, Internet of Things, 
(Sakernas Internet). Infrastruktur för detta är lika viktig som fiberinfrastrukturen. Detta innebär att 
kontrollen över denna viktiga infrastruktur är viktig för samhällsutvecklingen, och därför skall hamna 
under kommunens kontroll. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 15 615 15 268 15 244 16 217 - - 

Personalkostnader -3 021 -3 431 -3 512 -3 606 - - 

Kapitalkostnader -3 371 -3 891 -3 891 -3 882 - - 

Övriga kostnader -6 903 -6 599 -6 947 -7 264 - - 

NETTOKOSTNAD 2 320 1 347 894 1 465   
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16 Njudung Energi Sävsjö AB 

Verksamhetsområden 

Ägare är Sävsjö Kommun 50% och Njudung Energi Vetlanda AB 50%. Bolaget verksamhet innefattar 
fjärrvärme, elnät, gasnät, hushållsavfall samt vatten och avlopp inom Sävsjö kommun. 

Beskrivning av verksamheten 

Uppdrag, hämtat från bolagsordningen; 

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom huvudsakligen Sävsjö kommun inköpa, producera 
och distribuera energi och bedriva renhållning och avfallshantering, vatten och avloppsverksamhet 
(VA) samt annan därtill anknuten verksamhet”. 

Hämtat från ägardirektiv; 

"Bolagen ska styras med hänsyn till utveckling och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga 
grunder och inom ramen för den kommunala kompetensen för att aktivt påverka utvecklingen av 
kommunernas energiförsörjning, avfallshantering, vattenförsörjning/avloppshantering samt IT-
infrastruktur ( IT-infrastruktur gäller endast Vetlanda) genom att: 

• Långsiktigt verka för att kunderna får tillgång till bolagens nyttigheter, till ett 
konkurrenskraftigt pris med god och efterfrågad kvalitet. 

• Bolagen ska ha en ekonomisk ställning som medger långsiktig utveckling i utan ägartillskott. 
• Bolagen ska följa koncernövergripande policy i Vetlanda och Sävsjö kommuner, samt aktivt 

delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs. Särskilt ska beaktas arbetet med 
riskpolicys och beredskapsplaner och annat som omfattas av samhällets skyddsåtgärder. 

• Bolagen ska med sina verksamheter bidra till att utveckla kommunerna som attraktiv boende- 
och verksamhetsort. 

• Verksamheten ska bedrivas med en hög ambition att minimera negativ miljöpåverkan såväl 
lokalt som globalt. 

Bolagen har en underställningsskyldighet som innebär att beslut om till exempel vissa taxor och andra 
frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av respektive kommunfullmäktige. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Målstyrning 

Som ett led i arbetet med intern och extern implementering av det nya varumärket Njudung Energi 
har bolagens styrelser och ledningsgrupp under 2018 påbörjat framtagande av plan för målstyrning i 
Njudung Energi. 

Vision 

Ett första steg i målstyrningen är att enas kring en vision som ska fungera som en färdriktning, 
ambitionsnivå och som beskriver och utmanar oss, något att sikta mot. Visionen ska hjälpa oss att 
känna mening, trygghet, tydlighet och skapa lönsamhet. 

Njudung Energis vision är: 

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 108 035 107 103 106 976 102 460 - - 

Personalkostnader                        0                        0                              0                                0 - - 

Kapitalkostnader -14 130 -14 338 -14 814 -15 217 - - 

Övriga kostnader -83 023 -81 586 -83 859 -80 494 - - 

NETTOKOSTNAD 10 882 11 179 8 303 6 749   
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17 Sävsjö Näringsliv AB 

Verksamhetsområden 

Bolaget verkar för dem som driver företag i Sävsjö kommun. 

Beskrivning av verksamheten 

Bolagets uppdrag är att verka för en positiv utveckling för näringslivet i Sävsjö kommun genom bland 
annat företagsbesök, lunchmöten, företagsträffar, nätverkande och utbildningar. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Bolaget erbjuder utbildningar som efterfrågas av näringslivet samt informerar, vägleder och coachar 
befintliga företag i frågor som rör deras verksamhet, kontakter, nätverk och andra förekommande 
utvecklingsfrågor. 

Arbeta för ett fortsatt gott företagsklimat tillsammans med berörda förvaltningar och tjänstemän i 
Sävsjö kommun. Tydligt marknadsföra och informera kring SNAB:s verksamhet via digitala 
nyhetsbrev samt sociala medier. Arbeta för en enkel kontakt mellan näringsliv och kommun. 

Större förändringar kommande budgetår 

Under hösten påbörjas arbetet med verksamhetsplan 2019 som utgår från SNAB:s ägardirektiv. Beslut 
om verksamhetsplan 2019 tas av styrelsen i SNAB. SNAB deltar också i arbetet med framtagandet av 
ny översiktsplan och har bjudit in berörd tjänsteman till styrelsemöte för mer information gällande 
detta. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 1 987 2 138 2 120 - - - 

Personalkostnader -1 350 -1 460 -1 443 - - - 

Kapitalkostnader -9 -17 -17 - - - 

Övriga kostnader -596 -659 -620 - - - 

NETTOKOSTNAD 32 2 40    
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18 Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 

Verksamhetsområden 

Verksamheten för Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening består idag av att vara fastighetsvärd och 
hantera uthyrningsverksamhet enligt nedan: 

• Uthyrning till olika skyttearrangemang och annan skytteverksamhet. 

• Uthyrning till gymnasieskola för skytteutbildning och upplevelseverksamhet. 

• Uthyrning av lokaler till föreningar. 

• Uthyrning av kontors- och lagerlokaler. 

Beskrivning av verksamheten 

Under året genomförs ett antal olika större och mindre skyttetävlingar, träningsläger och andra 
arrangemang i anläggningen. Den störta skyttetävlingen är Swedish Cup som genomförs årligen i 
början av januari månad med deltagare från hela världen. 

Sedan hösten 2011 finns ett riksidrottsgymnasium för skytte i anläggningen med cirka 30 elever läsåret 
2016/17. 

I uppdraget ingår också att förvalta och underhålla fastigheten. Föreningen har ingen anställd 
personal utan köper tjänster från Sävsjö kommun för såväl fastighetsskötsel, tillsyn och 
administration. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

I den gällande avsiktsförklaringen för Sävsjö SkytteCenter anges följande mål med verksamheten: 
”Målen är bland annat att väcka ungdomars intresse för skyttesporten och Sävsjö skyttegymnasium. 
Vidare att genom att förlägga nationella och internationella tävlingar till Sävsjö SkytteCenter, göra 
anläggningen så välbesökt och välrenommerad som det anstår en av landets största och mest 
kompletta inomhusskytteanläggningar. Upplevelseskyttet bidrar till att göra anläggningen till en av 
länets intressantare besöksmål för turismen.” 

Större förändringar kommande budgetår 

Under 2018 har ett projekt varit igång för att utreda möjligheten att använda lokalerna till ett 
Allaktivitetscenter och detta arbete fortgår under 2019. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Arbetet med allaktivitetscentret kan komma att förändra verksamheten under de kommande åren. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 1 498 1 540 1 518 1 495 - - 

Personalkostnader -1 0 0 0 - - 

Kapitalkostnader -156 -162 -140 -151 - - 

Övriga kostnader -1 176 -1 217 -1 250 -1 279 - - 

NETTOKOSTNAD 165 161 128 65   
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19 Höglandsförbundet 

Verksamhetsområden 

Höglandsförbundets politiska verksamhet är en samarbetsorganisation för medlemskommunerna 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda och den leds av en Direktion med tillhörande arbetsutskott 
och en familjerättsnämnd. Höglandsförbundet administrativa verksamhet består av de tre 
verksamheterna Höglandets IT, Höglandets Familjerätt och Höglandets kompetens. 

Beskrivning av verksamheten 

Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att uppnå 
utveckling och effektivt resursutnyttjande. Höglandsförbundet kan initiera och ska samverka med 
medlemskommunerna i utvecklingen av nya verksamhetsområden. Samverkan ska också ske på 
länsnivå. 

Inom förbundet finns idag IT samt familjerätt för de fem medlemskommunerna. Vidare svarar 
förbundet för samordning med syfte att stärka kompetensutvecklingen på Höglandet. Det uppdraget 
inkluderar processledning för teknikcollege. Inom förbundet finns även ett kansli som arbetar med 
kommunikation, administration, ekonomi och upphandling, men även med informationssäkerhet och 
projektledning för de fem medlemskommunerna. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Höglandsförbundet verksamhetsmål för 2019 tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor 
ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser som förbundet disponerar. Samtliga 
resurser ska användas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för 
medlemskommunerna, dess bolag och övriga intressenter. En ständig utveckling och effektivitet 
inspirerar förbundets verksamhetsdelar, anställda och bidrar till samverkan, vilket tas emot med stort 
engagemang och ansvarstagande från medlemskommunerna. 

Exempel på aktiviteter/projekt/uppdrag kopplade till utvecklingsstrategin är följande: 

• Under år 2019 ska ett IT-avtal etableras som säkerställer effektiv digitalisering i 
Höglandskommunerna. Den aktiviteten kan kopplas till utvecklingsstrategins skrivningar om 
att med tillgång till modern informations- och kommunikationsteknik kommer barn och 
ungdomar att kunna hävda sig väl på en konkurrensutsatt marknad. 

• Verksamhetsmålet om nyttokalkylering av interna och kunddrivna verksamhetsprojekt där 
HIT ska visa en årlig effektivisering som tillsammans med medlemmarna motsvarar minst 5 % 
av HIT:s omsättning. Detta mål ligger väl i linje med det övergripande målet att arbeta för 
kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

• Höglandet kompetens arbetar med att stärka kompetensutvecklingen på Höglandet och det 
ligger väl i linje med skrivningarna som handlar om att kompetensförsörjningen är en av de 
viktigaste framtidsfrågorna för att kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. 

Familjerätten kommer under år 2019 arbeta vidare för att verksamheten ska kunna erbjuda 
samarbetssamtal inom två veckor och det kan kopplas till det övergripande målet i 
utvecklingsstrategin att leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

Större förändringar kommande budgetår 

Kostnaderna för förbundet är högre på grund av ökade personalkostnader i samband med att 
förbundet har fått nya uppdrag från medlemskommunerna. 

Budgeten för Höglandets kompetens är lägre jämfört med föregående år på grund av att Vård- och 
omsorgscollege inte längre är en del av förbundets verksamhet. Höglandets familjerätt har något högre 
kostnader vilket beror på ökade personalkostnader, utbildnings- och hyreskostnader. 
Kostnadsökningarna är kopplade till målet att kunna erbjuda samarbetssamtal inom två veckor. 
Höglandets IT:s omsättning kommer att vara lägre jämfört med med föregående år, vilket beror på 
lägre personal- och konsultkostnader. 
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Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Utsikten är att befintliga verksamheter kommer ligga kvar på ungefär samma nivåer som idag under 
de närmsta åren. För att kunna fortsätta uppnå samma goda kvalitet, så behöver anslagen bestå eller 
öka. Om medlemskommunerna samverkar med förbundets hjälp, kommer förbundets mål vara att 
kostnadseffektivisera genom nyttakalkylering och därmed troligtvis medföra lägre kostnader för 
respektive kommun. 

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 109 098 120 513 113 721 113 684 115 977 117 776 

Personalkostnader -49 673 -51 797 -49 439 -53 291 -55 312 -57 181 

Kapitalkostnader -752 -838 -840 -694 -694 -694 

Övriga kostnader -59 127 -66 178 -61 312 -58 612 -58 611 -58 611 

NETTOKOSTNAD -454 1 700 2 130 1 087 1 360 1 290 
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20 Stockarydsterminalen AB 

Verksamhetsområden 

Bolaget är ett samverkansprojekt mellan Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB för att utveckla 
verksamheten vid den öppna järnvägsterminalen i Stockaryd. 

Stockarydsterminalen AB bildades i februari 2008 och bedriver terminalverksamhet i första hand för 
skogsråvaror och biobränslen. Terminalen kan utan större förändringar snabbt växla över till att 
hantera kombitrafik. Syftet är bland annat att flytta transporter från bil till järnväg. 

Verksamhetsområden: Intermodala transporter, omlastning från gummi till järnhjul, huvudprodukten 
är lossning och lastning av massaved samt biobränsle.  

Beskrivning av verksamheten 

Lossning av massaved från lastbil. Massaveden läggs upp på terminalen och lastas sedan ut på 
järnvägsvagn för transport till massabruk. För lastning och lossning har personalen höglyftare samt 
materialhanterare till sin hjälp. 

Arbete med utvecklingsstrategin 

Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder för att få ökade volymer vilket ger en kostnadseffektiv 
hantering av verksamheten och bidrar till att Stockarydsterminalen i framtiden kommer vara en 
attraktiv terminal. 

Vi jobbar också med att tekniskt utveckla terminalen med bland annat fotomätning av inkommande 
massaved vilket innebär att man fysiskt inte behöver ha mätare för inmätning av massaved på plats. 
Det gör att man effektivare kan nyttja terminalens bemanningstider för inleverans av massaved. 
Fotomätning är också billigare för kunden vilket gör att attraktiviteten för terminalen ytterligare 
stärks. 

Större förändringar kommande budgetår 

Budgeten förväntas hamna på samma nivå 2019 som 2018 vilket innebär cirka 10-11 miljoner. 

Följande investeringar planeras 2019: 

• Fotomätning 1,6 miljoner kronor. 
• Höglyftare 6 miljoner kronor. 

Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022 

Vi avser att fortsätta stärka vårt samarbete med våra kunder för att kunna utveckla verksamheten. 
Troligen behövs investeringar i ytterligare lastmaskiner på terminalen i slutet av nämnda period. 

Det pågår också en förstudie för en expandering av verksamheten genom Intermodala transporter i 
form av trailertransporter till och från kontinenten. 

  

Ekonomi i sammandrag 

  Bokslut Årsbudget Prognos 
bokslut Nämndsförslag Nämndsförslag Nämndsförslag 

(Belopp i tkr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 6 363 8 979 11 500 10 754 - - 

Personalkostnader                       0                       0                              0                                0 - - 

Kapitalkostnader -93 -75 -75 -1 253 - - 

Övriga kostnader -6 749 -8 268 -10 200 -8 242 - - 

NETTOKOSTNAD -479 636 1 225 1 259   

 



Verksamhetsplan 108(108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Sävsjö kommun
	Budgetöverenskommelse KF § 65
	Resultatbudget
	Budget per nämnd
	Sammandrag investeringsbudget 2019-2021
	Balansbudget
	Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)

	Sju år i sammandrag
	2  Kommunfullmäktige
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Mål och styrtal från och med 2019
	Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.
	Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.
	Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.
	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Omsättningstal/Volymer
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar


	3 Finansförvaltning
	Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg
	Kalkylerade kapitaltjänstkostnader
	Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift
	Finansiella kostnader och intäkter

	4 Kommunstyrelsen allmänna frågor
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Mål och styrtal från och med 2019 för nämnden
	Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet
	Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.
	Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.
	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Omsättningstal/Volymer
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar
	Politisk verksamhet
	Investeringsbudget 2019-2022
	Kommunstyrelsen


	Kommunkansliet
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Personal
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Ekonomi och upphandling
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Utveckling
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Kommunikation
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Ekonomi i sammandrag

	Fastigheter
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Bostadsanpassning
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	5     Kommunstyrelsen teknisk nämnd
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Mål och styrtal från och med 2019
	All maten som serveras ska upplevas som god.
	Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård
	Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra  energibesparingar i verksamheten
	Att samtliga medarbetare inom enheterna gata/park och kommunal service rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare

	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar
	Politisk verksamhet
	Investeringsbudget 2019-2022
	KS – teknisk nämnd
	Ekonomi i sammandrag


	Gata/Park
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Enskild väghållning/ Gårdsbelysning
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Kommunal service
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	6     Barn- och utbildningsnämnden
	Mål och styrtal från och med 2019
	Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum ska årligen öka.
	Antalet dagar (väntetiden) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum ska årligen minska.
	Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka.
	Respektive chef ska ha en kostnadseffektiv organisation och verksamhet med en fortsatt hög kvalitet, med en god ekonomisk hushållning som optimalt kommer barn/elever till del.
	Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ska öka.
	Alla ungdomars kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprograms olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras. Nyanländas resultat ska framgå i resultatredovisningen.
	Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten.
	Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning.

	Omsättningstal/Volymer
	Nyckeltal
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar
	Politisk verksamhet
	Investeringsbudget 2019-2022
	Barn- och utbildningsnämnd

	Taxor
	Barn- och utbildningsnämnd


	Förskola
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Grundskola 1-6
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Musikskola
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Gymnasium
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Grundsärskola
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	7     Socialnämnden
	Mål och styrtal från och med 2019
	Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet.
	Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde
	Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det ska vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten.
	Minska behovet av försörjningsstöd
	Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet.
	Effektiv och ändamålsenlig verksamhet.
	Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.
	Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer.
	Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Omsättningstal/Volymer
	Nyckeltal
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar
	Politisk verksamhet
	Investeringsbudget 2019-2022
	Socialnämnd

	Taxor
	Socialnämnd


	Äldreomsorg
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Funktionshinder
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Sysselsättning integration arbete
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Individ- och familjeomsorg
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Hälso- och sjukvård
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	8     Kultur och fritidsnämnden
	Mål och styrtal från och med 2019
	Att andelen deltagare i förhållande till befolkningsmängd, i verksamheter kopplade till nämndens ansvarsområden, ökar.
	Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.
	Att aktivt driva utvecklingen av ett allaktivitetscenter i Sävsjö kommun framåt, genom samverkan internt och externt.
	Att samtliga medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen kan tänka sig att rekommendera Sävsjö kommun som arbetsgivare.

	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Omsättningstal/Volymer
	Nyckeltal
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar
	Politisk verksamhet
	Investeringsbudget 2019-2022
	Kultur- och fritidsnämnd

	Taxor
	Kultur-och fritidsnämnd


	Fritidsgård
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	4.1.1 Ekonomi i sammandrag

	Familjebad
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Bibliotek
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Anläggning
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Bidragsverksamhet
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	Programverksamhet
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	9    Myndighetsnämnden
	Mål och styrtal från och med 2019
	Nämnden ska vid prövning och beslut av ärenden främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö, hälsa, säkerhet och trygghet i form av attraktiva boenden, giftfri mark att bygga på, god luftkvalitet, ...
	Nämnden ska sträva efter bra rutiner samt tillräckliga och bra processer.
	Nämnden ska ha god dialog med medborgare, företagare och andra intressenter genom ett bra bemötande, rådgivning och god tillgänglighet. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter är nödvändigt och ska därför vara en självklarhet.
	Genom att ge god och rättssäker service till både företag och enskilda ska nämnden bidra till att stärka bilden av Sävsjö kommun som en attraktiv plats och arbetsgivare där man vill jobba, etablera sin verksamhet samt leva och bo.

	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Omsättningstal/Volymer
	Nyckeltal
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar
	Politisk verksamhet
	Investeringsbudget 2019-2022
	Myndighetsnämnd


	10 Överförmyndarnämnden
	Mål och styrtal från och med 2019
	Att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, i syfte att motverka rättsförluster för omyndiga samt de som har god man eller förvaltare förordnad för sig.

	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag - ramar


	11 Valnämnd
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Ekonomi i sammandrag
	Ekonomi i sammandrag - ramar


	12 Kommunens revisorer
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Större förändringar kommande budgetår
	Ekonomi i sammandrag
	12.1.1 Ekonomi i sammandrag - ramar

	13 Sävebo AB
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	14 AB Sävsjö Industribyggnader
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	15 Savman AB
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	16 Njudung Energi Sävsjö AB
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Ekonomi i sammandrag

	17 Sävsjö Näringsliv AB
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Ekonomi i sammandrag

	18 Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	19 Höglandsförbundet
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag

	20 Stockarydsterminalen AB
	Verksamhetsområden
	Beskrivning av verksamheten
	Arbete med utvecklingsstrategin
	Större förändringar kommande budgetår
	Utveckling 2020 och 2021 med utblick 2022
	Ekonomi i sammandrag


