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Budgetöverenskommelse för år 2018 

Sammanfattning 

SÄVSJÖ KOMMUN 
Kommunkansliet 
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Undertecknade lämnar härmed förslag på driftbudget, taxor och investe
ringar för år 2018 - 2020. I förslaget ingår bibehållen skattesats med 
21,92 % av invånarens beskattningsbara inkomst. 

Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 680 miljoner 
kronor och innebär ett nettoresultat på ca 14 miljoner kronor. 

Budgetförslaget bygger på ett befolkningsantal på 11 438. Det innebär att 
kommunens befolkning ökat med över 300 medborgare under perioden 
2015- 2017. 

Kommunens beräknade intäkter är under perioden 2018 till 2020 väsent
ligt högre än tidigare år. Det beror dels på den kraftiga befolkningstillväx
ten, dels på en höjning av det generella statsbidraget som ger kommunen 
ett extra tillskott 2018 till 2020. 

Ovanstående innebär att vi lägger en stark budget som skapar utrymme för 
en offensiv satsning på investeringar 2018. 

På längre sikt kommer dock kommunens ekonomiska utrymme att bli 
mindre. Det generella statsbidraget kommer att justeras så att Sävsjö 
kommuns andel av den ovan nämnda höjningen minskar från 2019. Sam
tidigt kommer integrationsfonden, som kommunen kunnat utnyttja under 
åren 2016 till 2018, att vara förbrukad. Det är därför viktigt att en översyn 
av verksamhetens processer fortsätter, med speciellt fokus på möjligheten 
till administrativ samordning. Syftet med denna översyn är att optimera 
kommunens resurser utifrån den enskilde kommuninnevånarens behov. 

Kommunens taxor höjs generellt med ca 1.0 procent. 
Investeringarna 2018 budgeteras till ca 57 miljoner kronor. 

Omvärldsanalys 

Sverige och Sävsjö befinner sig i en högkonjunktur. Inom många samhälls
sektorer råder idag brist på arbetskraft. För Sävsjös del gäller det både inom 
offentlig och privat sektor. Industrin har problem med att rekrytera nya 
medarbetare och i de fall där företag väljer att lämna Sävsjö, erbjuds de an
ställda nytt arbete förhållandevis snabbt. Också vi i kommunen upplever 
samma problem. Svårigheten att rekrytera beror bland annat på en ökad ro
tation av personal mellan höglandskommunerna och andra närliggande 
kommuner. 

Samtidigt som både Sverige och västvärlden befinner sig i en högkonjunktur 
finns det problem relaterat till det finansiella området som också kan på
verka kommunens verksamhet. Riksbanken har i över ett års tid haft repo
räntan på under o % för att stimulera ytterligare tillväxt och fä en rimlig in
flationstakt i ekonomin. Hittills har inte Riksbankens åtgärder fätt önskvärd 
effekt och det skapar en osäkerhet kring den långsiktiga ekonomiska 
utvecklingen i Sverige. 
Den positiva arbetsmarknaden har ett undantag och det gäller gruppen ny
anlända. Sävsjö märker fortfarande av den stora vågen av asylsökande till 
Sverige med kulmen under 2016. För Sävsjö kommun har det inneburit ett 
välkommet tillskott av nya medborgare, men många av dessa har ännu inte 
etablerats på arbetsmarknaden. Arbetet med detta har påbörjats, men det 
finns fortfarande kvar stora utmaningar inom detta område. (j;-f\_ CJ2. � ')-
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Ur ett längre perspektiv gäller det att höja utbildningsnivån i Sävsjö kom
mun, få in fler människor med innovativa ideer, stimulera mångfald och to
lerans, för att säkerställa en fortsatt expansion inom näringslivet. 

Under de senaste åren har den internationella oron ökat. Det märks dels i 
nationalistiska och populistiska tendenser som slagit igenom i demokratiska 
länder, både i Europa och Nordamerika. Men det märks också genom ett an
tal terrorbrott som drabbat oskyldiga människor i ett antal av Europas 
största städer. Också Sverige har drabbats genom terrorbrottet på Drottning
gatan i Stockholm i april 2017. Vilka effekter denna oro kommer att ha för 
samhällsutvecklingen i stort är idag svårt att uttala sig om. En ökad bered
skap inom detta område är dock viktig. 

Sävsjö kommun har verksamhet med hög kvalite. Inom både skola och om
sorg ligger Sävsjö normalt sett högt på olika rankinglistor. Detta beror bland 
annat på att kommunen har välutbildad personal, men också på medvetna 
satsningar inom dessa områden. För att behålla verksamhetens kvalite är 
det viktigt att fortsätta dessa satsningar. 

En ny utvecklingsstrategi 

En ny utvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige i maj 2016. Sävsjö 
kommuns vision är: 

Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inklude
rande kommun! 

Med utgångspunkt i denna vision och i fyra övergripande mål kopplade till 
verksamhetens kvalite, ekonomi, attraktivitet och delaktighet vill vi skapa 
förutsättningar för att Sävsjö kommun ska fortsätta att utvecklas och kän
netecknas av god livskvalite, hög servicenivå och ett innovativt närings
livsklimat! För att ge tydighet åt denna ambition innehåller utvecklings
strategin dessutom nio strategiska utvecklingsområden. För att ge arbetet 
med utvecklingsstrategin ordentlig fart avsätts en miljon kronor till ut
vecklingsprojekt direkt kopplade till utvecklingsstrategin. 

Några axplock ur budgetöverenskommelsen 

Förskola och skola 
Barn- och utbildningsnämndens budget har skrivits upp med drygt 5,5 mil
joner kronor för att bland annat kompensera för ett ökat antal barn- och 
elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på 
skollokaler. 2017 kommer en ombyggnation av Hägneskolan att inledas för 
att skapa förutsättningar för dels en sammanhållen särskola i Sävsjö kom
mun, dels ett växande elevantal inom grundskolans första år. 

Under 2018 kommer renoveringen av Rörviks skola påbörjas och därefter 
kommer det något år senare påbörjas en renovering av Stockaryds skola. 
Målet är att kommunen senast 2021 ska ha moderna och ändamålsenliga 
lokaler för pedagogisk verksamhet i grundskolan i båda dessa samhällen. 
En ombyggnad av Aleholmsskolans en tre kommer också genomföras, med 
ambitionen att skapa en ännu attraktivare skola. 
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Socialtjänst 
Inom socialtjänstens område görs en satsning för att kunna svara upp emot
en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen. Denna ställer ökade krav på 
kommunen i form av att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt i 
särskilda boenden. Socialnämnden behöver också tillskott för att klara den
kostnadsförskjutning som sker från Försäkringskassan på grund av deras 
striktare tolkningar av regelverk avseende personlig assistans. Det behövs 
också mer medel för att tillgodose behov av gruppbostäder till personer som
omfattas av LSS-lagstiftningen. För den sistnämnda gruppen har kommu
nen dessutom inlett samtal med en annan aktör kring etableringen av 
gruppbostad i kommunen. 

Via arbetet med ett nytt arbetstidsavtal och vår bemanningsenhet har vi för
avsikt att stärka attraktiviteten för att arbeta inom omsorgssektorn, bland 
annat genom ett fortsatt arbete med att öka andelen heltidsanställda. Det 
pågår ett aktivt arbete med att fortsätta och understödja utvecklingsarbetet
ända ut i organisationen utifrån kommunens utvecklingsstrategi. 

Näringsliv 
Kommunens satsning på näringslivet har nu fått en samlingsplats i det nya 
Tillväxthuset. Ur kommunens perspektiv är fokus på samverkan mellan olika
kommunala aktörer centralt. Via vår nyanställda näringslivsstrateg kommer 
också kommunens möjligheter att stimulera nyföretagande öka. Inte minst 
kopplat till kommunens integrationsarbete är detta viktigt. 

Kopplad till Tillväxthuset är också kommunens hållbarhetsstrateg. Under 
2018 kommer särskilda medel satsas på en omställning till ett grönare och 
mer hållbart samhälle, med fokus på bland annat solenergi och en översyn av
kommunens belysning både i kommunens egna lokaler och utomhus vid ex
empelvis fritidsanläggningar. 

Landsbygd 
Kommunen fortsätter sina tidigare satsningar på en levande landsbygd. 
Gårdsbelysning, bredbandssatsningar, byapeng, skötsel av enskilda vägar 
med mera finns kvar. Vi finns med i ett leadersamarbete tillsammans med
Vetlanda, Värnamo och ett antal kommuner i Kronobergs län. 
Under kommande år kommer ett särskilt fokus ligga på att bygga ut det 
kommunala bredbandsnätet så att 100 % av kommunens invånare nås av 
denna service senast 2020. En sådan satsning kommer ha stor betydelse 
både för att stimulera näringslivssatsningar och öka attraktiviteten för bo
ende på landsbygden. 

Kultur och fritid 
Tidigare satsningar inom kultur- och fritidsområdet kvarstår. De komplett
eras med bland annat satsningar på ishall och omklädningsrum, prova på 
verksamhet för barn inom kultursektorn och dessutom möjligheten att er
bjuda personer som fätt fysisk aktivitet föreskrivet via recept att utöva 
denna aktivitet i familjebadet. 

Satsning på personalen 
Personalen är vår viktigaste resurs och den som i det dagliga arbetet levere
rar service och visar gott bemötande till vår kommuns medborgare. Under
2018 kommer särskilt fokus att ligga på personalens delaktighet i de för
ändringsprocesser som kommunen och dess anställda kommer beröras av.

� ,:7_�,�-i�; lc�--Ingvar Jarfjord Christer Sjögren ( 1 � 

Centerpartiet Socialdemokraterna 
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Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige 

33.2017.041 

Föredragna handlingar 

Redogörelse 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-06-26 4 (22) 

KF § 73 

Budget 2018-2020 samt fastställande av kommunalskatt 2018. 

a) Förslag till driftbudget 2018.
b) Förslag till driftbudget 2019 - 2020.
c) Förslag till uppräkning taxor 2018.
d) Förslag till investeringsbudget 2018-2019 med utblick mot 2020.
e) Budgetöverenskommelse.
f) Protokoll från samverkansmöte 2017-06-07 med fackliga

representanter.

Ärendet har beretts genom behandling i kommunstyrelsen 
2017-06-13 § 90. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde presenterar ekonomichef 
Bert Runesson budgetberedningens förslag till driftbudget för år 
2018, förslag till utblick avseende driftbudget 2019-2020, förslag till 
justering taxor 2018 och förslag till investeringsbudget 2018-2019 
med utblick mot 2020. 

Stefan Gustafsson (KO), Christer Sjögren (S), Mirjam Johansson 
(C), Kerstin Hwirf (S), lng-Marie Arwidsson (KD), Fredrik 
Håkansson (KD), Sten-Åke Claesson (C) och Susanne Sjögren (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingvar Jarfjord (C), Mats Hermansson (M), Kristina Jönsson (V), 
Patrik Christierson (M) och Arne Petersson (M) yttrar sig över 
budgetberedningens förslag. 

A. DRIFTBUDGET 2018

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktiges budgetram för 2018 ska vara 1 106 000 
kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-26 

KF § 73 forts 

Kommunstyrelse inklusive tekniskt utskott 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Sida 

5 (22) 

att kommunstyrelsens inkl. tekniskt utskotts budgetram för år 2018 
ska vara 71 388 000 kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2018 ska vara 
303 588 000 kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Socialnämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att socialnämndens budgetram för år 2018 ska vara 254 969 000 
kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2018 ska vara 
20 71 O 000 kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

I 

Uldragsbesfy,kaode 
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Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-26 

KF § 73 forts 

Myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att myndighetsnämndens budgetram för år 2018 ska vara 
15 166 000 kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att överförmyndarnämndens budgetram för år 2018 ska vara 
1 455 000 kronor enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Valnämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Sida 

6 (22) 

att valnämndens budgetram för år 2018 ska vara 255 000 kronor 
enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Revision 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att revisionens budgetram för år 2018 ska vara 712 000 kronor 
enligt framarbetat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Sävsjö kommun 

Kommu nfu I lmäktige 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-06-26 7 (22) 

KF § 73 forts 

Finansförvaltning (kommunstyrelse) 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,75 % för 2018, 
vilket är samma som för 2017. 

att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2018 till maximalt 
100 000 000 kronor, 

att checkräkningskredit i bank under år 2018 får uppgå till maximalt 
40 000 000 kronor, 

att borgensavgiften 2018 uppgår till 0,4 % för de helägda 
kommunala bolagen, 

att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2018 ska vara 
21 :92 kronor, 

att i övrigt godkänna budgetförslaget för finansförvaltningen (KS) 
samt 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2018 
beräknas till 684 254 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

B. DRIFTBUDGET 2019-2020

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning 
beslutar 

att följande preliminära budgetramar för år 2019 tills vidare ska 
gälla: 

Utdragsbestyrkande 
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Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-06-26 8 (22) 

KF § 73 forts 

Kommunfullmäktige 1 113 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 65 384 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 306 485 000 kronor 
Socialnämnd 255 825 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 20 770 000 kronor 
Mvndiohetsnämnd 15 193 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 458 000 kronor 
Valnämnd 255 000 kronor 
Revision 716 000 kronor 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas 
till 680 446 000 kronor. 

att följande preliminära budgetramar för år 2020 tills vidare ska 
gälla: 

Kommunfullmäktige 1 120 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 65 483 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 309 356 000 kronor 
Socialnämnd 256 566 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 20 832 000 kronor 
Myndighetsnämnd 15 221 000 kronor 
överförmyndarnämnd 1 461 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 720 000 kronor 

samt, 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas 
till 677 395 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

C. TAXOR

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna taxehöjningar för 2018 med max 1 % där inte 
maxtaxa eller andra begränsningar finns. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige 

Delges: 
Nämnder och 
styrelser 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-26 

KF § 73 forts 

D. INVESTERINGSBUDGET 2018-2019

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Sida 

9 (22) 

att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2018 och 2019 
enligt justerad bilaga samt 

att som en inriktning för investeringsbudget år 2020 godkänna i 
bifogat dokument förtecknade investeringsförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

E. ÖVRIGA BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till nämnderna att utifrån antagen utvecklingsstrategi 
arbeta fram mål och styrtal för verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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RESULTATBUDGET (exkl. interna poster) 

Års- Helårs- Beslut KF 2017-06-26 
Bokslut budget prognos 

(belonn i tkr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 
Verksamhetens intäkter 227 125 175 000 205 000 180 000 185 000 190 000 
Verksamhetens kostnader -810 493 -819 281 -843 007 -847 070 -864 348 -887 542 
Avskrivningar -28 807 -30 500 -25 100 -30 500 -31 000 -31 500

VERKSAMHETENS 
NETI'OKOSfNADER -612 175 -674 781 -663 107 -697 570 -'710 348 -7lil9 042 
Skatteintäkter 435 327 474 081 475 575 490 528 506 986 524 506 
Kommunalekonomisk utjämning 210 272 212 714 215 773 219 687 214 349 208 907 
Finansiella intäkter 4 147 2 445 4 855 2 670 2 670 2 670 
Finansiella kostnader -7 151 -610 -255 -410 -410 -410 
RESULTAT FORE 
EXTRAORDINÄRA 
POSTER 30 420 13 849 32 841 14 905 13247 6 631 
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 30 420 13 849 32 841 14905 13 247 6 631 

BUDGETRAM PER NÄMND (inkl. interna poster} 

NETTO KOSTNAD Års- Helårs- Beslut KF 2017-06-26 
Bokslut budget prognos 

(belODD i tkr) 2016 2017 2017 2018 2019 
Kommunfullmäktige -1 049 -1 095 -1 095 -1106 -1113 
Kommunstyrelse inkl tekn. utskott -59 291 -74 682 -73318 -71388 -65384 
Barn- och utbildningsnämnd -286 777 -293 636 -299 334 -303588 -306485 
Socialnämnd -226 631 -243 104 -236 148 -254969 -255825 
Kultur- och fritidsnämnd -20 719 -20 309 -21 510 -20710 -20770 
Myndighetsnämnd -13 911 -14 480 -15 095 -15166 -15193 
överförmyndarnämnd -1 648 -1 437 -1 888 -1455 -1458 
Valnämnd 0 -5 -5 -255 -255 
Revision -575 -704 -704 -712 -716

SUMMA NÄMNDER -610 601 •649 4.1;2 -649 097 -669.349 -667199 

SAMMANDRAG AV INVESTERINGSBUDGET 2017 - 2020 

NETTOINVESTERINGAR PER NÄMND 

Års- Helårs- Beslut Beslut 
Bokslut budget prognos KF KF 

(belonn i tkr) 2016 2017 2017 2018 2019 
Kommunstyrelsen 3 593 24 200 14 614 38 850 36 350 
Teknisk utskott 20 743 9 600 7100 8 300 6 100 
Barn- och utbildningsnämnd 3 289 4 000 4 535 3165 2 500 
Socialnämnd 1 169 2 950 1 475 700 1 700 
Kultur- och fritidsnämnd 802 6 680 9 230 5 245 1 700 
Myndighetsnämnd 408 1 160 869 350 1 350 

ISUMMA 30 004 48 590 37 823 56 610 49 700 
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2020 
-1120 

-65483 
-309356 
-256566 

-20832 

-15221 

-1461 

-5 
-720 

-670764 

Beslut 
KF 

2020 
37 100 

6 100 

2 500 

1 700 

800 

350 

48 550 

KF fastställer 
verksamhetsplan 2017-11-13 

2018 2019 2020 
180 000 185 000 190 000 
-857 744 -873 081 -897 270 
-25 000 -26 000 -27 500

-702 744 -714 081 • ....,.,. 770 
491 761 508 487 524 506 
216 604 214 515 212 501 

3 419 3 419 3 419 
-410 -410 -410 

8 630 11 930 52..t.6 
0 0 0 
0 0 0 

8 630 11 930 52..t.6 

KF fastställer 
verksamhetsplan 2017-11-13 

2018 2019 2020 
-1106 -1113 -1120 

-71910 -65906 -66005 
-305229 -307852 -310942 
-254904 -255760 -256501 

-23218 -23278 -23340 
-15185 -15212 -15240 
-1486 -1489 -1492 

-255 -255 -5
-712 -716 -720

-674005 -671581 -67i::-i6!i



(belonn i tkr) 

Tillgångar: 
Materiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Förråd 
Fordringar 
Kassa och bank 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kanital och skulder: 
Eget kapital ex årets resultat 
Årets resultat 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
EGET KAPITAL, AVSÅ'ITNINGAR 

OCHSKULDER 

Borgensåtagande 
Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneskatt 

BALANSBUDGET 

Bokslut 
2016-12-31 

461 522 

26 883 

1 694 

56 873 

104 454 

651426 

337 096 

30 420 

8 009 

92 493 

183 408 

651426 

832 200 

280 124 

Års-
budget 

2017-12-31 

408 040 

22 500 

1 500 

60 000 

27 909 

519 949 

348 100 

13 849 

8 000 

0 

150 000 

519 949 

790 000 

282 181 

Prognos 
2017-12-31 

375 435 

26 742 

1 680 

61 000 

170 000 

6 34 857 

367 516 

32 841 

8 500 

41 000 

185 000 

6 34 857 

870 700 

275 118 

KF fastställer 
verksamhetsplan 2017-11-13 

2018-12-31 

407 045 

26 520 

1 600 

55 000 

133 823 

6 23 988 

400 358 

8 630 

10 000 

15 000 

190 000 

6 23 988 

2019-12-31 

430 745 

26 270 

1 600 

50 000 

116 803 

6 25418 

408 988 

11 930 

9 500 

0 

195 000 

6 25418 

870 700 

260 890 

2020-12-31 

451 795 

26 020 

1 600 

50 000 

105 749 

635 164 

420 918 

5 246 

9 000 

0 

200 000 

635 164 

870 700 

255 663 

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys) 

(beloon i tkr) 

Årets resultat enligt resultaträkning 
Justering för av- och nedskrivningar 
Justering för gjorda avsättningar 
Justering för ianspråktagna avsättningar 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster 
Försäljning av materialla anläggningstillgångar 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Nyupptagna lån 
Amortering av skulder 
Förändring av långfristiga skulder 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Bokslut 
2016-12-31 

30 420 

28 807 

140 

0 

0 

3 199 

-109 

6 734 

6 9 191 

-30 170 

-566 

624 

0 

-3 0 112

40 000 

-40 000 

2 324 

26575 

28 899 

6 7978 

36 476 

104 454 

11 

Års-

budget 
2017 

13 849 

30 500 

0 

0 

0 

12 000 

0 

-15 000 

41 349 

-48 040 

0 

80 200 

0 

3 2 16 0  

0 

-90 000 

0 

4 500 

-85500 

-11 991 

39 900 

27 909 

Prognos 
2017-12-31 

32 841 

25 100 

491 

-4 127 

-14 

1 592 

55 883 

-37 823 

0 

99 120 

0 

6 1 297 

0 

-51 493 

0 

-141 

-51 6 34 

65546

104 454 

170 000 

KF fastställer 
verksamhetsplan 2017-11-13 

2018 

8 630 

25 000 

1 500 

0 

0 

6 000 

80 

5 000 

46 210 

-56 610 

0 

0 

223 

-56 3 87 

0 

-26 000 

0 

0 

-26 000

-3 6 177 

170 000 

133 823 

2019 

11 930 

26 000 

-500 

0 

0 

5 000 

0 

5 000 

47430 

-49 700 

0 

0 

250 

-49450 

0 

-15 000 

0 

0 

-15 000 

-17020 

133 823 

116 803 

2020 

5 246 

27 500 

-500 

0 

0 

0 

0 

5 000 

3 7246 

-48 550 

0 

0 

250 

-48 3 00 

0 

0 

0 

0 

0 

-11054 

116 803 

105 749 



SJU ÅR I SAMMANDRAG 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

2014 2015 2016 2017 

Antal invånare (per 12-31) 11 100 11 228 11 396 11 338 

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

Omsättning (intäkter, skatteintäkter och generella 
statsbidrag), tkr 772 893 795 500 872 724 861 795 

Avskrivningar/nedskrivningar, tkr -30 814 -28 507 -28 807 -30 500

Verksamhetens nettokostnader, tkr -570 735 -593 064 -612 175 -674 781

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag, tkr 582 344 601 088 645 599 686 795 

Finansnetto, tkr 223 1 052 -3 004 1 835 

Årets resultat före extraordinära poster 11 385 9 075 30 420 13 849 

Årets resultat 11 385 9 075 30 420 13 849 

Årets resultat enligt Jagen om ekon.balans 8 697 8 798 29 926 13 849 

Nettoinvesteringar, tkr 36 855 57 940 30 004 48 040 

Anläggningstillgångar, tkr 482 468 513 676 488 405 430 540 

Kortfristiga fordringar och förråd, tkr 58 876 61 657 58 567 61 500 

Likvida medel, tkr 24 348 36 476 104 454 27 909 

Eget kapital, tkr 326 481 337 096 367 516 361 949 

Avsättningar, tkr 8 001 7 869 8 009 8 000 

Långfristiga skulder, tkr 89 445 90 169 92 493 0 

Kortfristiga skulder, tkr 143 267 176 675 183 409 150 000 

Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), tkr 298 508 290 099 280 124 282 181 

Rörelsekapital, tkr -60 043 -78 542 -20 387 -so 591 

Anläe:e:ningskaoital, tkr �85 022 415 638 387 903 422 540 

Verksamhetens nettokostnad i% av skatteintäkter 98,0 98,7 94,8 98,3 

Kassalikviditet ( oms. tillg/kortfr. skulder), % 58,1 55,5 88,9 59,6 

Soliditet (eget kapital/tillgångar),% 57,7 55,1 56,5 69,6 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 4,9 7,7 13,4 15,3 

Skuldbetalningsförmåga = teoretisk 
återbetalningstid (långfr skulder/res2), år 
(ej avskrivningar) 2,1 2,4 1,6 o,o 

Kassaflöde (resultat/intäkter),% 
(ej avskrivningar) 5,5 4,7 6,8 5,1 

Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter),% 11,6 11,3 10,6 o,o 

Skuldbalansgrad (långfr. skulder/tillgångar),% 41,1 4�.6 42,4 28,8 

12 

Prognos 

2017 

11 430 

21,92 

896 348 

-25 100

-663 107

691 348

4 600 

32 841 

32 841 

32 841 

37 823 

402 177 

62 680 

170 000 

400 357 

8 500 

41 000 

185 000 

275 118 

-47 680

352 677 

95,9 

125,8 

63,1 

19,7 

0,7 

6,5 

4,6 

3,;,6 

Kommunfullmäktiges beslut 

2018 

11 438 

21,92 

888 365 

-25 000

-702 567

708 365

3 009 

8 807 

8 807 

8 807 

56 610 

433 565 

56 600 

134 000 

409 165 

10 000 

15 000 

190 000 

265 817 

600 

408 565 

99,2 

100,3 

65,6 

23,0 

0,4 

3,8 

1,7 

�2,8 

2019 2020 

11 488 11 538 

21,92 21,92 

908 002 927 007 

-26 000 -27 500

-713 696 -734 164

723 002 737 007 

3 009 3 009 

12 315 5 852 

12 315 5 852 

12 315 5 852 

49 700 48 550 

457 015 477 815 

51 600 51 600 

117 365 106 917 

421 480 427 332 

9 500 9 000 

0 0 

195 000 200 000 

260 890 255 663 

-26 035 -41 483

447 515 468 815 

98,7 99,6 

86,6 79,3 

67,3 67,2 

25,7 27,0 

o,o o,o 

4,2 3,6 

o,o o,o 

�1,2 �1,4 
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Utmaningar och framtidssatsningar 

Samhället är i ständig utveckling. Gårdagens 

framtid är dagens verklighet, med nya sam

hällsutmaningar vi tidigare inte kunnat förut

spå. 

Vi har ett starkt lokalt företagande, men skön

jer samtidigt en global näringslivsomställning 

där tillväxten ökar mest i de branscher som är 

ovanliga i vår kommun. Vi behöver fortsätta 

göra satsningar för att försörja en framtida ar

betsmarknad och kommer därför arbeta vidare 

mot en högre utbildnings- och kompetensnivå. 

Befolkningsökningen de senaste åren ställer 

höga krav på bostadsförsörjning. Vi har många 

nya invånare som behöver en bred introduk

tion till vårt samhälle, så att de vill bosätta sig 

i kommunen och bidra till kommunens ut

veckling. Fler människor med olika bakgrund, 

med olika utbildning och erfarenheter bidrar 

till ett mer innovativt samhälle. 

Fler unga kvinnor än män vidareutbildar sig 

och flyttar därför oftare från kommunen, 

vilket bidrar till en snedvriden könsfördelning. 

Sävsjö kommun har stora utmaningar 

avseende jämställdhet. 

Samhället har digitaliserats, vilket kräver ny 

förståelse och nya kunskaper. Vi står inför en 

automatisering som bara har börjat. Vi behö

ver rusta barn och unga för framtidens ut

maningar. 

Vi ska värna om alla människors hälsa, enga

gemang och delaktighet, så att Sävsjö blir en 

bra och trygg plats att leva på, för såväl barn 

som äldre. För att göra det ska vi fokusera på 

att bygga det hållbara samhället inom alla om

råden. Vi ska arbeta för att bygga bra livsmil

jöer, trygga cykelvägar, utbyggd kollektivtrafik 

och kreativa gröna tätortsmiljöer. 

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 lite bättre. Denna 

utvecklingsstrategi tar sikte på framtiden och 

att hantera utmaningarna de kommande åren. 

Vår vision är: 

'' 

I 
Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, 

inkluderande och gröna kommun. 

'' 

US - UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR SÄVSJÖ KOMMUN» 2030 I 5 
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Modell för kommunens utvecklingsarbete 

� 

UTVECKLINGSOMRADEN 

BARNVÄNLIGA GRÖNA INKLUDERANDE 

� Ungdomars Kreativa w Öppenhet och � TILLSAMMANS initiativ och offentliga 
0 engagemang miljöer gemenskap 
� 

V) 

TILLGÅNG 
Säkra och snabba Klimatsmarta Alla får plats 

0 kommunikationer boendemiljöer hela livet 

0 Jämlika och 
� 

TILLVÄXT Livslångt lärande Entreprenörskap jämställda 
<( för framtiden � arbetsplatser för 
u.. alla 

VÄRDEGRUND 

Figur 1. Sävsjö kommuns modell för utvecklingsstrategin > 2030. En sammanfattande modell över 

Sävsjö kommuns vision, mål, framgångsfaktorer och utvecklingsområden. De senare är de prioriterade 

områden som vi ska arbeta med för att nå målen. Kommunens värdegrund är den grund som det kom

munala arbetet måste bygga på. 
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Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2016-2022 

Sävsjö kommun har gott om tillgångar, men står också inför en rad utmaningar. 

För att uppnå visionen om Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna 

kommun så ska vi arbeta målinriktat, framsynt och med ett helhetstänk. 

Övergripande mål 
Sävsjö kommuns verksamhet är till för alla 

som bor och verkar i vår kommun. Vi har fyra 

övergripande mål för all vår verksamhet: 

•. ·-

Vi ska leverera kommunal service 

och tjänster med god kvalitet. 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivi

sering och god ekonomisk hushåll

ning. 

Vi ska skapa delaktighet och sam

arbete, såväl inom organisationen 

som i möten med medborgare. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

för att långsiktigt kunna försörja 

organisationen med god kompetens. 

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun fast

ställer årligen styrtal för de övergripande 

målen. Dessa följs upp med statistik och kvali

tetsmätningar. 

Värdegrund 
Alla anställda i Sävsjö kommun är skyldiga att 

arbeta i enlighet med regeringsformen och 

kommunallagen. 

För att förtydliga vad det innebär har Sävsjö 

kommun följande värdegrund, för alla anställ

da i organisationen. 

Anställda i Sävsjö kommun ska med utgångs

punkt i alla människors lika värde: 

• ta ett personligt ansvar för alla

människors rätt till att utveckla

sina unika förmågor, delta i det

demokratiska arbetet och ingå i

• 

• 

en gemenskap,

verka för jämställdhet

och mångfald,

motverka alla former

av diskriminering, kränkande

behandling och förtryck.

Denna värdegrund ska genomsyra vår 

organisation för att vi ska kunna leverera en 

trygg och rättsäker välfärd med hög integritet 

och respekt för den enskilda. 
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Visionsområden 
Visionen lyfter fram tre viktiga områden: 

Barnvänliga Sävsjö 

Gröna Sävsjö 

Inkluderande Sävsjö 

Det är områden vi ser som särskilt viktiga, 

utmanande och utmärkande för vår kommun 

och det arbete vi bedriver. 

Barnvänliga Sävsjö 

Vi vill ha ett samhälle där människor och 

företag har skaparkraft och känner att de kan 

växa och utvecklas. Ett öppet samhälle där vi 

välkomnar alla människor och där det goda 

samtalet ger kraft och näring i samhällsde

batten och fungerar som en grund för entre

prenörskap och innovationer. Våra barn och 

unga ska växa upp med en känsla av att allt är 

möjligt. Därför är det viktigt med en menings

full fritid och att de får stöd och hjälp i skola 

och förskola så att de kan gå ut i livet med 

förutsättningar att skapa sig ett gott liv. 

Gröna Sävsjö 

Sävsjö kommun ska arbeta mot ett hållbart 

samhälle i alla dess dimensioner för att kunna 

överlämna ett bra samhälle till kommande 

generationer. För kommunen innebär det att 

vi ska vara aktsamma om jordens resurser och 

göra vad vi kan för att minska energianvänd

ning och koldioxidutsläpp. 

Det handlar också om att se långsiktigt håll

bara ekonomiska lösningar, där vi tar vara på 

människors drivkrafter. 

En levande landsbygd är en förutsättning 

för växande arbetsmarknader i hela kommu

nen. Genom att sätta människors förmågor i 

centrum skapas förutsättningar för en stark 

företagsamhet och näringsliv med förankring i 

flera olika branscher. 

Inkluderande Sävsjö 

Vi är olika och vi ska dra nytta av det för att 

skapa ett gott samhälle åt oss alla. Vi vill att 

invånarna i vår kommun ska känna glädje och 

stolthet över att bo i Sävsjö kommun och vilja 

utveckla framtiden tillsammans. Att känna 

trygghet och tillit är en central del för detta. 

Därför behöver människor träffa varandra och 

känna delaktighet och gemenskap. 

Tillsammans skapar vi det goda gemensamma 

livet i Sävsjö kommun. 

Framgångsfaktorer 
Målen uppnås inte av sig själva, utan kräver 

att vi arbetar tillsammans och använder 

oss av våra många tillgångar för att skapa 

tillväxt. 

Tillsammans 

Tillgång 

Tillväxt 

\ I 

:ij:. -------- � 

Tillväxt är en viktig faktor som avgör huru

vida vi kan leverera en god välfärd. I Sävsjö 

kommun ser vi begreppet tillsammans som 

avgörande för att vi ska få tillväxt; ekono

miskt, miljömässigt, socialt och kulturellt. Det 

är i möten mellan människor nya saker växer 

fram. Genom att verka tillsammans skapar 

vi avgörande förutsättningar för utveckling, 

innovation och omställning. Vi har många 

tillgångar i kompetens, kommunikation, 

grönmiljöer och mötesplatser. Dessa utgör 

den plattform vi nu bygger vidare på. 
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Genomförande 
- hur går vi från strategi till verkan?

Kopplat till de övergripande målen, som 

kommunfullmäktige bestämmer styrtal för, tar 

varje nämnd i kommunen fram egna mål för 

sin verksamhet. Dessa nämndsmål mäts med 

hjälp av styrtal och utvärderas årligen. 

Varje förvaltning ska arbeta utifrån mål, 

vision, värdegrund och utvecklingsområden 

för att tillsammans driva arbetet med utveck

lingsstrategin framåt. 

Med utgångspunkt i vår vision och framgångs

faktorer har nio utvecklingsområden identifie

rats. Dessa har vuxit fram i ett processarbete 

med tankar och ideer från medborgare i Sävsjö 

genom enkäter och möten, med föreningsliv 

och ideella organisationer, i politiskt arbete 

och i dialog mellan tjänstemän. De har också 

vuxit fram ur en aktiv omvärldsbevakning. 

Forskning och statistik som ligger till grund 

presenteras i en särskild bilaga till utvecklings

strategin. 

Utvecklingsområdena är en plattform för det 

kommunala utvecklingsarbetet. Det är kom

munstyrelsen som äger utvecklingsområdena 

och fördelar uppdrag till nämnder och styrel

ser. Arbetet med utvecklingsområdena följs 

årligen upp, där effekten av olika aktiviteter 

utvärderas. 

Kommunfullmäktige fastställer 
nämndernas verksamhets

plan. Kommunfullmäktige tar 
beslut om styrtal för de 
övergripande målen. 

Uppföljning och utvärdering av föregående 
års resultat, mål och aktiviteter. 

Kommunstyrelsen fastställer 
styrtal för de prioriterade 

-{ utvecklingsområdena för t; 
kommande år. 0 

Nämnder och styrelser tar 
fram mål och styrtal, och 
arbetar fram en komplett 

verksamhetsplan. 

-\ �

Figur 2. Genomförandeprocess 

�-?J>...

Kommunfullmäktige 
beslutar om budgetramar. 

Budgetprocess 

Kommunstyrelsen fördelar uppdrag till nämnder 
och styrelser utifrån de prioriterade 

US - UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR SÄVSJÖ KOMMUN >> 2030 I 9 

22 



Utvecklingsområden för 2016-2022 

I utvecklingsområdena förenar vi visionen med våra framgångsfaktorer och rustar 

oss inför framtida utmaningar. Varje år sker en politisk överläggning med uppdrag 

till kommunorganisationen om vilka insatser som ska prioriteras och genomföras 

inom respektive område. Aktiviteter och insatser kan utföras inom ramen för be

fintlig verksamhet eller som enskilda projektsatsningar. 

Utvecklingsområde: l. Ungdomars initiativ och engagemang 
2. Säkra och snabba kommunikationer 3. Livslångt lärande

Ungdomars initiativ och 
engagemang 
Entreprenörskap börjar tidigt i livet och ju 

tidigare ungdomars engagemang och initiativ

kraft kan stimuleras desto bättre rustade blir 

de att möta framtidens utmaningar. Vi vill att 

ungdomar ska växa upp med en känsla av att 

allt är möjligt och med en positiv bild av Sävsjö 

kommun som de bär med sig i livet. Det blir 

därför extra viktigt att stimulera deras eget 

skapande och nyfikenhet. Vi kommer arbeta 

med entreprenöriellt lärande, både i skolan 

och inom fritiden. Denna kunskap kommer 

att stärka ungas självförtroende och initiativ

förmåga. 

För att hjälpa ungdomar att lyckas måste vi 

tillåta dem att få prova och även misslyckas 

ibland. Då får vi unga människor som engage

rar sig, har mod att testa olika vägar, vågar sig 

ut på okända arbetsmarknader och studerar 

vidare. 

Säkra och snabba 
kommunikationer 
För att Sävsjö kommun ska kunna utvecklas 

som bostadsort behövs en snabb och tillförlit

lig uppkoppling mot omvärlden. Bredband är 

en förutsättning för företagande och attrakti

vitet. Kollektivtrafik som går mot arbets- och 

studieorter är nödvändigt för att ge alla boende 

i kommunen möjlighet till studier och arbets

tillfällen utan att behöva flytta. Med ett robust 

kollektivtrafiksystem skapas möjlighet för fler 

att bosätta sig i vår kommun och få livspusslet 

att gå ihop. Kollektiv- och godstrafiken är även 

viktig för att våra företag ska kunna utvecklas 

och få den kompetensförsörjning som behövs. 

Det är även allt viktigare med kommunika

tioner under kvällar och helger för att kunna 

stärka kommunen som bostadskommun. 

Livslångt lärande 
I Sävsjö kommun ska det vara möjligt att lära 

sig hela livet. Vuxenutbildningen ska vara 

flexibel så att framtidens arbetsmarknads

behov kan tillgodoses. Med tillgång till 

modern informations- och kommunikations

teknik kommer barn och ungdomar att kunna 

hävda sig väl på en konkurrensutsatt mark

nad. Sävsjö kommun ska arbeta för att under

lätta övergången till högre studier, möjliggöra 

för medarbetare som vill vidareutvecklas och 

också erbjuda möjlighet till högskolestudier på 

hemmaplan. 

Med fortsatta satsningar på samarbeten 

mellan skola och näringsliv, samt arbetsmark

nadsåtgärder som kopplar ihop studier med 

praktik ute på arbetsplatser skapar vi ökade 

möjligheter till kompetensförsörjning och för

bättrar matchningen mellan företag och till

gänglig arbetskraft. Kompetensförsörjningen 

är också en av de viktigaste framtidsfrågorna 

för att kunna leverera välfärdstjänster av hög 

kvalitet. Det blir allt viktigare att behålla och 

utveckla medarbetare. Sävsjö kommun som 

arbetsgivare, ska arbeta för bra arbetsvillkor, 

karriärsmöjligheter, tydliga värderingar och 

för att skapa givande tjänster inom välfärds

sektorn. 
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Utvecklingsområde: 4. Kreativa offentliga miljöer 5. Klimat
smarta livs- och boendemiljöer 6. Entreprenörskap för framtiden 

Kreativa offentliga miljöer i hela 
kommunen 
Sävsjös trädgård är det varumärke invånarna 

är mest stolta över visar olika undersökningar 

och medborgardialoger. Därför ska detta varu

märke vårdas och utvecklas, tillsammans med 

nya spännande attraktioner och lekfulla mil

jöer. Sävsjö ska utvecklas vidare som upplevel

seort, med såväl inom- som utomhusaktivi

teter för alla åldrar. Varje tätort ska ha fina 

och unika utomhusmiljöer, som lyfter orten 

och som inbjuder till aktivitet, möten och 

rekreation. De centrala delarna i stadskärnan 

ska bli ett tillgängligt och modernt vardags

rum för alla, utan att förstöra de kulturhis

toriska kvaliteterna som skapar attraktivitet. 

Utomhusmiljöer kan också användas för att 

ställa om till ett grönare samhälle genom 

exempelvis stadsodling och småskalig mat

produktion. Genom att lyfta fram våra gröna 

närmiljöer skapar vi intresse och engagemang 

för det som är ett av kommunens signum och 

allra största näringar - skogen. 

Vi vill att Sävsjö ska vara en spännande plats 

för kommuninvånarna själva, men också locka 

besökare utifrån. Vi har många fina rekrea

tionsplatser vi ska värna och lyfta för att fler 

enkelt ska kunna få del av de pärlor som finns 

i kommunen. 

Klimatsmarta livs- och 
boendemiljöer 
Utgångspunkt för arbetet med att skapa 

klimatsmarta livs- och boendemiljöer är de 

sexton nationella miljömålen, antagna av 

Sveriges riksdag. I Sävsjö kommun ska det 

vara lätt att leva klimatsmart. Vi ska fortsätta 

arbeta för att öka människors medvetande om 

hållbarhet och underlätta för medborgare att 

göra goda val. 

Genom att bygga ut laddstolpar i alla tätorter 

ökar möjligheten för pendling med miljöfor-

don på el. Med både biogas och elförsörjning 

så ökar invånares möjligheter att välja mil

jöfordon nästa gång de byter bil, för bilen 

kommer fortsatt att vara viktig för transporter 

i vår landsbygdskommun. 

Vi ska arbeta förebyggande, så att avlopp och 

avfall inte försurar sjöar, dricksvatten och vat

tendrag. Vi ska aktivt arbeta för att människor 

ska röra sig i en så giftfri miljö som möjligt. 

Flerbostadshus ska förtäta stadskärnan, så 

att det blir lätt att komma till kollektivtrafik 

och basutbud utan att behöva ta bilen. I allt 

planarbete och vid ombyggnation ska vi arbeta 

med tillgänglighet, trygghet och hållbarhet, 

så att vi planerar vårt gemensamma samhälle 

utifrån alla gruppers behov. Kommunen ska 

vara en föregångare inom hållbarhet och visa 

på goda exempel. 

Entreprenörskap för framtiden 
För att möta framtiden och skapa ett håll

bart företagande behöver vi underlätta för 

det befintliga näringslivet att utvecklas, men 

också få in fler nya branscher och rusta för 

det kompetensbehov som de olika branscher

na behöver. Vi kommer därför samordna 

vårt näringslivsarbete så att det förenklar för 

människor att driva och utveckla företag i vår 

kommun. 

Vi ska skapa fysiska och motiverande förut

sättningar för att få fram nya tjänsteproduce

rande företag i tillväxtbranscher. Vi ska sträva 

mot att skapa fler arbetstillfällen inom kun

skapssektorn, för att attrahera människor med 

högre utbildning att kunna bosätta sig eller 

återvända till kommunen. 

Dessa satsningar kommer inte att ersätta in

dustrin eller de gröna näringarna. Dessa kom

mer att vara Sävsjö kommuns huvudsakliga 

näringar för lång tid framöver. De nya bran

scherna kommer emellertid att komplettera 

och kunna erbjuda mervärden åt befintliga 
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företag så att de lättare får tag på den kvalificerade 

arbetskraft de behöver när automatiseringen tar bort 

allt fler lågteknologiska arbetstillfällen. Satsningarna 

ska även bidra till omskolning och att människor 

som annars riskerar arbetslöshet hittar nya arbeten. 

Nyckeln till ett framgångsrikt företagande idag är ut

bildning, mångfald, jämställdhet och tolerans. Detta 

är ledord för de satsningar som måste göras på lång 

och kort sikt. 



Utvecklingsområde: 7. Öppenhet och gemenskap 8. Alla får 
plats hela livet 9. Jämlika och jämställda arbetsplatser 

Öppenhet och gemenskap 
Sävsjö kommun har ett starkt civilsamhälle 

och föreningskultur. Detta är något att vara 

stolta över och som skapar ett sammanhållan

de kitt i samhället. En fara är om dessa nät

verk blir för slutna så att nya människor inte 

känner sig välkomna. I ett slutet och likriktat 

samhälle föds inga nya tankar och ideer, 

därför är det viktigt att stimulera initiativ och 

arrangemang som är öppna för människor att 

mötas kring. 

Vi ska fortsätta att värna om det ideella en

gagemang som finns inom vårt föreningsliv, 

religiösa samfund, studieförbund och andra 

intressegrupper. Genom att arbeta tillsam

mans kommer vi att nå mycket längre och 

kommunen ska ge förutsättningar för före

ningsliv, byalag och kulturentreprenörer att 

mötas, skapa nätverk och kunna bygga ett 

större engagemang tillsammans. 

Vi ska fortsätta att jobba för att bygga stolthet 

för vår kommun och att inkludera människor 

i olika gemenskaper. Genom att stimulera 

projektsatsningar kan vi få människor att våga 

testa nya ideer och bidra till ett innovativt 

klimat i vår kommun. 

Alla får plats hela livet 
Samhällets gemenskaper ska vara till för alla 

åldrar, inte minst när man blivit lite äldre och 

inte är lika rörlig som tidigare. Välkomnande 

mötesplatser med olika aktiviteter och för 

olika intressen ska utvecklas i vår kommun. Vi 

blir allt äldre - och allt yngre i vår kommun. 

Det är grupper av människor som behöver 

extra omsorg och stöttning för att känna sig 

inkluderade och delaktiga. 

Ett gott liv kommer också av en god hälsa. Vi 

ska arbeta förebyggande och jämlikt för att 

alla invånare i kommunen ska ha så bra livs

villkor som möjligt. 

Utifrån en demokratisk aspekt är det vik-

tigt att människor får komma till tals och ha 

möjlighet att påverka det kommunala arbetet. 

Genom öppna möten når vi ut till kommunens 

alla delar: samhällsföreningar, byalag och in

vånare i alla olika åldrar och ursprung. Kom

munen ska aktivt styra sitt arbete och process 

så att många får vara med. Detta är viktigt för 

kommunens utveckling såväl som för det poli

tiska förnyelsearbetet i vår kommun. 

Oavsett ålder, bakgrund och olikheter är vi 

alla tillgångar i vårt samhälle och bidrar på 

olika sätt. Vi ska därför arbeta för att tillvarata 

varandras förmågor på bästa möjliga vis. 

Jämlika och jämställda 
arbetsplatser 
Ett jämlikt samhälle med mångfald av med

arbetare inom olika branscher är ett samhälle 

med framgång avseende entreprenörskap, 

nytänkande och en ökad lönsamhet. Vi ska 

arbeta för en jämlik offentlig sektor och skapa 

arbetsplatser där alla människors kompetens 

tas tillvara. Vi ska sträva efter att de kommu

nala arbetsplatserna ska spegla fördelningen i 

samhället i stort. Vi ska aktivt arbeta mot alla 

former av diskriminering och utanförskap. 

En annan stor utmaning är jämställdhet. Vi 

ser att fler unga kvinnor läser på högskolan 

och att fler kvinnor än män flyttar ifrån vår 

kommun. Detta är en demografisk utmaning 

som kommer att bli allt större. Vi måste jobba 

för jämställdheten i alla led, så att både pojkar 

och flickor vågar ta plats, bryta könsnormer 

och satsa på det de är bra på, om vi ska kunna 

klara kommande kompetensförsörjning. 

Detta gäller även på fritiden där både pojkar 

och flickor ska ha samma rättigheter, skyldig

heter och möjligheter till meningsfulla och 

utvecklande fri tidsaktiviteter. 
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Slutord 

Vi är inte ensamma om våra utmaningar och 

insatser. Den regionala utvecklingsstrategin, 

RUS:en, lyfter fram ökade krav på goda kom

munikationer samt ökade krav på utbildning 

och spetskompetens inom arbetslivet som de 

viktigaste omvärldsutmaningarna framöver. 

Man lyfter även upp de demografiska utma

ningarna, kompetensförsörjning och utveck

ling av industrisektorn som avgörande. 

I Europa 2020-programmet arbetar man med 

en smart och hållbar tillväxt för alla och priori

terar effektivare investeringar i utbildning, 

digitalisering, forskning och innovation, håll

barhet genom en övergång till en koldioxid

snål ekonomi och inkluderande genom tydliga 

satsningar på nya jobb och fattigdomsminsk

ning. 

Strategin för Leader Linne, vår leaderorgani

sation för lokalt ledd utveckling satsar på en 

blandning av lokala utmaningar och de euro

peiska tillväxtmålen för att lösa frågor kring 

integration, hållbarhet och företagande. 

Det är mycket viktigt att vi ser vår lokala 

utvecklingsstrategi i ett större sammanhang 

där vi är många människor som ska lösa de 

framtida utmaningar och omställningar vi står 

inför. Vi kommer aldrig kunna lösa de stora 

utmaningarna ensamma - men vi kan sam

verka och komma långt för att: 

'' 

I 
Tillsammans skapa Sveriges mest barnvänliga, 

inkluderande och gröna kommun. 

'' 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammandrag 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Kostnad per invånare: 

Verksamhetsområden: 

Per Danielsson (kd) 

39 
97 kr (f g år 98 kr) 

Kommunfullmäktige och kommunalt partistöd. 

Beskrivning av verksamheten: 

Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

0% 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 39 ledamöter. För mandatperioden 
2015-2018 fördelar sig mandaten i kommunfullmäktige enligt följande: 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 11 
Centerpartiet 5 
Kristdemokraterna 9 
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 annars av 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. 

Kommunfullmäktiges mål kopplade till utvecklingsstrategin: 

1. Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

2. Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

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

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

Styrtal: 
1 a. Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om 
kommunal tillgänglighet ( KKiK mått 1-3) 

1 b. Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för sammanfattande omdöme om 
kommunens service till företagen. ( KKiK mått nr 33 ) 

1.c. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90% ( KKiK
mått nr 17)

1.d. Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14 dagars period ska
vara lägre än föregående år ( KKiK mätt nr 10)

2 a. Varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet med 
minst 1 % ( får behålla halva effektiviseringen) 

2.b. Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av administration och
fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2.c. Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20%. ( utgångsläge år 2016)

2.d. Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25 %. ( utgångsläge år 2016)

3 a. Vi ska hamna på medel eller över medel om hur god kommunens webbinformation är till 
medborgarna ( KKiK mått nr 13) 

3 b. Vi ska hamna på medel eller över medel om hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling ( KKiK mått nr 14). 

3.c. Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med 5 tjänster under 2018.

4 a .. Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25 %. ( utgångsläge år 2016) 

4 b. Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60 % under 2018. 

4.c . Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5 % enheter under 2018.

Kommunfullmäktiges finansiella mål: 

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

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

3. Oförändrad kommunalskatt.

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad 

Bokslut budget Bokslut 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 

Intäkter 0 0 

Pe rsona I kostnader -363 -295 -363

Kapitalkostnader 0 0 

Övriga kostnader -686 -800 -732

NETTOKOSTNAD -1049 -10 95 -10 95

Nämndens kostnader 

Partistöd 

33% 

förslag 
2018 

0 

-354

0 

-752

-1106
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förslag förslag ram ram 
2019 20 20 2018 2019 

0 0 0 0 

-354 -354 -354 -354

0 0 0 0 

-759 -766 -752 -759

-1113 -1120 -1106 -1113

Nämndens finansiering 

Skatte

medel 

100% 

Planerad 
ram 
20 20 

0 

-354

0 

-766

-1120



KOMMUNSTYRELSE 

Sammandrag av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 
Kostnad per invånare: 

Nämndens mål: 

Stefan Gustafsson (kel) 
9 
Jan Holmqvist 
4514 kr (f g år 3249kr) 

1. Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Andel av samtliga 

nämnders nettokostnader 

7% 

2. Vi ska arbeta för kostnadseffektivise1ing och god ekonomisk hushållning

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

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

Styrtal: 
1 a. Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om 
kommunal tillgänglighet ( KKiK mått 1-3) 

1 b. Vi ska höja oss med två procentenheter i KKIK:s undersökning om vad företagarna ger för 
sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. ( KKiK mått nr 33) 

1 c. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90% ( KKiK 
mått nr 17) 

1d. Antal olika personer som besöker värdtagare inom hemtjänsten un<ler en 14 <lagarsperiod ska vara 
lägre än föregående år ( KKiK mått nr 10) 

2 a. Varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet med 
minst 1% (får behålla halva effektiviseringen). 

2.b. Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av administration och
fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.

2.c. Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20% (utgångsläge år 2016)

2.d. Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)

3 a. Vi ska hamna på medel eller över medel om hur god kommunens webbinformation är till 
medborgarna ( KKiK mått nr 13) 

3 b. Vi ska hamna på medel eller över medel om hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling ( KKiK mått nr 14). 

3.c. Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med 5 tjänster under 2018.

4 a .. Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016) 

4 b. Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2018. 

4.c . Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5%- enheter under 2018.
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KOMMUNSTYRELSE 

Prioriterade utvecklingsområden: 
1. Ungdomars initiativ och engagemang
2. Säkra och snabba kommunikationer
3. Kreativa offentliga miljöer
4. Klimatsmarta boendemiljöer
5. Entreprenörskap för framtiden
6. Öppenhet och gemenskap
7. Jämlika och jämställda arbetsplatser för alla

Styrtal till de prioriterade utvecklingsområdena: 

1 a. Starta ett kommunalt ungdomsråd under 2018 där ungdomar från hela kommunen finns 
representerade. 
1 b. Involvera minst tio ungdomar i en referensgrupp kopplat till utredningen av allaktivitetscenter. 

2 a. Minst fem av fordonen i Sävsjö kommuns fordonsflotta ska under 2018 bytas ut mot fordon som 
drivs av fossilfria bränslen. 
2 b. 2018 ska det finnas laddstolpar för elbilar i samtliga våra tätorter. 

3 a. Kommunen ska avsluta minst ett projekt, kopplat till centrumförnyelsearbetet, i en av våra 
tätorter under 2018. 

4 a. Minst 50 bostäder ska byggas i kommunen under 2018. 
4 b. Under 2018 ska minst två anläggningar för produktion av solenergi installeras på kommunens 
fastigheter. 

5 a. Under 2018 ska minst fem företagsfrämjande aktiviteter arrangeras för att stärka den digitala 
kompetensen. 
5 b. Minst tio nya företag ska startas efter affärsutveckling på Science Park i Tillväxthuset, Sävsjö 
kommun. 

6 a. Andelen arbetslösa födda utomlands ska vid 2018 års slut ligga på genomsnittet för länet. 

7 a Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60 under 2018. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad 

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag ram ram 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2018 2019 

Intäkter 22 900 19 780 28 876 30 716 30 587 30 648 30 716 30 587 

Personalkostnader -22 865 -23 924 -23 801 -26 123 -25 945 -25 945 -26 385 -26 207

Kapitalkostnader -97 -91 -90 -94 -70 -66 -94 -70

övriga kostnader -37 806 -46 621 -50 753 -52 533 -46 574 -46 709 -52 533 -46 594

NETTOKOSTNAD -37 868 -so 856 -45 768 -48 034 -42 002 -42 072 -48 296 -42 284 
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Planderad 

ram 

2020 

30 648 

-26 207 

-66 

-46 750

-42 375 



KOMMUNSTYRELSE 

Nämndens kostnader 

Ekonomi o 

Upphandling 

160/o 

9% 

Samhälls

byggnadsav 

d 

7% 

Kommun

kansli 

240/o 

Planerings 

-avd 

160/o 

ion 

340/o 
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Nämndens finansiering 

Skatte

medel 

66% 

Statsbidrag 

1% 

enheter 

34% 



KOMMUNSTYRELSE 

Politisk verksamhet och ej fördelade medel 

Verksamhetsområden: 

• Kommunstyrelsen och dess utskott för all
männa och tekniska frågor.

• Utbildning av ledamöter i nämnder

• Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda be
hov

• Kommunstyrelsens anslag för "ryggsäckar" dvs
kostnader som lyfts bort frän någon /några
nämnder för att hanteras kommunövergri
pande.

Beskrivning av verksamheten: 
Kommunstyrelsen - KS - är kommunens verkstäl
lande politiska organ. Kommunstyrelsen består av 
nio ledamöter och har ett arbetsutskott med fyra 
ledamöter. 

Kommunstyrelsen är kommunens personalnämnd 
och fungerar även som krisledningsnämnd vid 
extraordinära händelser. 

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

Kommunstyrelsens utskott bereder dels allmänna 
frågor inför kommunsstyrelsen sammanträde, dels 
tekniska frågor kopplade till tekniska förvaltning
ens verksamhetsområde. 

Arbete med utvecklingsstrategin 
Under 2016 antog fullmäktige en ny utvecklings
strategi för perioden 2016 - 2022. Den innehåller 
vision, övergripande mål, utvecklingsområden och 
den kommunala organisationens gemensamma 
värdegrund. Under 2018 kommer kommunstyrel
sen fortsätta fokusera på implementeringen av 
utvecklingsstrategin och arbete med de utveckl
ingsområden som prioriteras. 

Kommunstyrelsen kommer dessutom lägga extra 
fokus på jobbskapande insatser kopplade till integ
rationsfonden. 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Bokslut 

Belopp i tkr 2016 

Intäkter -4 

Personalkostnader -1350 

Kapitalkostnader 0 

Övriga kostnader -228 

NETTOKOSTNAD -158 2 

Verksamhetens kostnader 

Lokalbank 

13% 

Kommun

styrelsen 

41% 

KS 

26% 

20% 

Ars-

budget 

2017 

0 

-1442

0 

-2 300 

.3 742 
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

-1364 -1430 -1430 -1430 

0 0 0 0 

-285 -2 350 -1603 -1607 

-1 649 .3 780 -3033 -3037 

Verksamhetens finansiering 

Sk atte

medel 

100% 



KOMMUNSTYRELSE 

Kommunkansliet 

Verksamhetsområden: 
Övergripande strategisk ledning, samverkan och 
samordning, av kommunkoncernen. 
Administrativt stöd åt kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
Utbildning och information till ledamöterna i 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt 
styrelserna i de kommunala bolagen. 
Kontakter mellan näringslivet och kommun
styrelsen. 

Beskrivning av verksamheten: 
Kommunledningskontorets kansli ska genom över
gripande 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 regel
bundna ledningsträffar mellan kommunens 
förvaltningschefer och de kommunala bolagens 
verkställande tjänstemän. 

I kansliets uppgifter ingår extern och intern repre
sentation 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 kommunfull
mäktige, upprätta protokoll, bistå med administra
tivt stöd och tillhandahålla ett fullgott och sakligt 
beslutsunderlag. 

Kommunkansliet har också till uppgift att infor
mera och utbilda ledamöterna i kommunfullmäk
tige 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 med
borgare och media. 

37 

Prioriterade arbetsområden: 
Under 2018 kommer följande områden att priori
teras: 

1. Implementering av utvecklingsstrategin i
den kommunala organisationen och dess
bolag

2. Övergripande strategiskt arbete med integ
ration av nyanlända

3. Översyn av kommungemensamma proces
ser, med speciellt fokus på möjliga effekti
viseringar och nytt dokument och ärende
hanteringssystem

4. Fördjupad samverkan med kommunens
näringsliv.

Utveckling 2019 och 2020 med utblick mot 2021: 

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 kommun
gemensamma processer. 



KOMMUNSTYRELSE 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Beslutad Planerad Planerad 

Bokslut budget Bokslut ram ram ram 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 4 5 6 5 5 5 

Personalkostnader -2251 -1893 -1990 -2174 -2174 -2174

Kapitalkostnader -43 -37 -37 -28 -4 0 

Övriga kostnader -3 581 -6 236 -8 749 -7 869 -3 400 -3 411 

NETTO KOSTNAD -5 871 -8 161 -10 770 -10 066 -5 573 -5 580 

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Kansli 
44% 

Marknads
föring 5% 

lntresserorg. 
23% 

Integrations
samordning 

16% 

Övrigt 
12% 
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Skatte

medel 

99,8% 

Försäljning 

0,2% 



KOMMUNSTYRELSE 

Ekonomi-, fordons- och upphandlingsavdelningen 

Verksamhetsområden: 
Verksamheten består av tre avdelningar; ekonomi, 

fordonsadministration och upphandling. 

Fordonsadministrationen är en ny avdelning som star

tades upp i januari 2017 vars ansvar är att administrera 

och sköta om kommunkoncernens samtliga fordon 

både när det gäller de direktägda fordonen men även 

de som är leasade. Avdelningen administrerar och 

sköter även om bilpoolsbilarna. 

Upphandlingsavdelningen ansvarar för kommunens 

upphandlingar och avtal med leverantörer. 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att upprätta budget, 

månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och prognos 

för kommunen. I uppdraget ingår att vara ett stöd i 

ekonomifrågor till förvaltningarna. 

Avdelningen förvaltar kommunens låneportfölj så att 

riskerna begränsas och lägsta möjliga ränta betalas. 

Beskrivning av verksamheten: 

Ekonomi-, fordons- och upphandlingsavdelningen har 

ansvar för: 

• årsbudget

• löpande ekonomisk redovisning

• månadsrapporter och delårsrapporter

• årsbokslut och årsredovisning

• hantering av leverantörs- och kundfakturor

• hantering av in- och utbetalningar

• samtliga kommunala förvaltningars kravverksamhet

• controlleruppgifter

• kommunens likviditets- och lånehantering

• momsfrågor

• fordonsadministration och bilpool

• förvaltning av stiftelser (donationer)

• försäkringar

• biträda de kommunala bolagen i ekonomiska frågor

• ekonomisk redovisning och kravverksamhet för

flertalet av de kommunägda bolagen

• ekonomstöd åt samtliga förvaltningar

• ansvara för kommunens upphandlingar och avtal

med leverantörer

• säkerställa att kommunen handlar med seriösa och

ansvarstagande leverantörer

• bistår i omvärldsbevakning tillsammans med för

valtningar
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Ekonomiavdelningen ansvarar också för löpande eko

nomisk redovisning och bokslut för: 

• AB Sävsjö Industribyggnader

• SavMan AB

• Smålands Bredband AB

• Sävsjö-Vetlanda Fiber AB

• Sävsjöortens Näringslivs AB

• Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

• Sävebo AB (Bokslut)

Större förändringar budgetåret 2018: 
En ny tidsplan för budgetering av investeringar samt en 

ny investeringskalkyl har tagits fram och antagits under 

hösten för att få tydlighet hur vi ska arbeta med fram

tagandet av säkrare och mer korrekta investeringsbud

getar. 

Ett nytt budget- och prognos system har implemente

rats och testkörs nu för att tas i fullt bruk under år 

2018. Systemet möjliggör att vi får ett standardiserat 

arbetssätt vid framtagande av budget och prognoser. 

Vid delårsrapporten per 31 augusti 2017 användes 

första gången det nya verksamhetssystemet, Stratsys 

för mål- och kvalitetsuppföljning, med ett mycket gott 

resultat. Vi ser att systemet kan utnyttjas än mer och 

det har en stor potential. Vi kommer att arbeta vidare 

med att utöka användandet av systemet ute i organi

sationen. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Skapa ännu bättre verktyg för politiker och tjänstemän 

för mål- och ekonomiuppföljning, att tydligt kunna se 

vad vi får för pengarna. 

• Om vi inte kan mäta resultat kan vi inte skilja fram

gångar från misslyckanden.

• Om vi inte kan identifiera framgångar kan vi inte

lära från dem.

• Om vi inte kan identifiera misslyckanden kan vi inte

korrigera dem



KOMMUNSTYRELSE 

----- Omsättningstal/volymer -----
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

2016 2017 2018 2019 2020 

Antal skickade e-fakturor 2054 st 2140 st 2200 st 2500 st 2700 st 

Antal mottagna e-fakturor 12618 st 12800 st 16400 st 16600 st 16800 st 

Antal registrerade avtal 52 st 64 st 55 st 60 st 65 st 

Upphandlade i TSEK 233 855 239 000 250 000 260 000 270 000 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 1424 609 7096 6250 6261 6274 

Personalkostnader -6301 -6131 -6318 -6865 -6865 -6865 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -1 910 -2 356 -8 574 -7 290 -7 304 -7 320 

NETTO KOSTNAD -6 787 -7 878 -7 796 -7 90S -7 908 -7 911 

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Försäkringar 
Ekonomi- 30/o Upphandling 

system 40/o 120/o 

Ekonomiavd 

430/o 

Fordonsadm 

380/o 
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Skatte

medel 580/o 

Sålda 

tjänster 

50/o 

Fordonsadm 

37% 



Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontor- Utvecklingsavdelning 

Verksamhetsområden: 

Utvecklingsavdelningen arbetar övergripande med 
tillväxtfrågor och samhällsplanering i kommunen, 
samt strategiska frågor av förvaltningsövergri
pande 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 verksam
het för framtida exploatering, ansvarar för Sävsjö 
kommuns försäljning och inköp av tomtmark samt 
är projektledare/beställaransvariga för olika förny
elseprojekt. 

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 nä
ringsliv och sysselsättning i kommunens olika de
lar samt ansvarar för kommunens turism- och 
landsbygdsutveckling. 

Utvecklingsavdelningens digitaliseringsenhet sam
ordnar kommunens arbete med att skapa en digital 
förvaltning, verkar som Sävsjö kommuns ombud 
gentemot Höglandets IT, Arbetar strategiskt med 
digitaliseringsprocessen i kommunen och samver
kar regionsövergripande med dessa frågor. Är be
hjälplig med kunskap om olika lagkrav som omfat
tar IT-frågor. 

Arbete med utvecklingsstrategin: 

Under 2017 har ett stort fokus legat på genomfö
rande av åtgärder i enlighet med kommunstyrel
sens prioriterade åtgärder; detaljplanering, exploa
tering och försäljning att tomtmark för bostads
bygge, särskilda insatser för att stötta nyföreta 
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gande bland gruppen nysvenskar, mindre projekt i 
samtliga tätorter för attraktiva centrummiljöer 
samt uppbyggnad av arbetet med Tillväxthuset och 
nyföretagande. 

I enlighet med visionen så har vi arrangerat fyra 
större arrangemang, föreläsningar och publika 
mötesplatser om hållbarhet. Vi har med inklude
ring- och barnperspektivet i våra planeringspro
jekt och vi har arbetat med särskilda insatser och 
kulturarrangemang för att skapa inkluderande 
mötesplatser mellan människor. 

Vi har arbetat med de övergripande målen genom 
att arbeta för en effektivare förvaltning avseende e
tjänsteutveckling och att införa digitala mötesruti
ner som kan ersätta vissa tjänsteresor, vi har arbe
tat med service och bemötande samt arbetar för att 
medborgare ska känna sig inkluderande och få 
ökat inflytande i våra planeringsprocesser. Bred
bandsutbyggnaden inom hela kommunen fortgår 
enligt plan. Utbyggnadstakten är beroende på ef
terfrågan och ekonomi. Målsättningen är att upp
fylla de nationella målen. 

Detta arbete kommer fortgå under 2018.

Större förändringar budgetåret 2018: 

Utvecklingsavdelningen flytt till Tillväxthuset och 
etablering av en miljö för uppstartsföretag och 
näringslivsfrämjande arbete medför en ökad hy
resnivå. 
Vakanta tjänster har tillsatts samt förstärkts inför 
arbetet med aktualitetsprövning och eventuell re
videring av den kommunala översiktsplanen. 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. 
En ny skolskjutsupphandling är under genomfö
rande, som tillsammans med förändringar i kollek
tivtrafikutbudet kommer påverka kostnaderna för 
skolskjuts. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick mot 2021: 

Vi har flera större samhällsbyggnadsprojekt som 
kommer att genomföras, såsom ny tillgänglighets
anpassad stationsutformning- och centrummiljö i 
Sävsjö, planläggning och exploatering av ny indu
strimark och väg i Mejensjöområdet samt plan
läggning av fler bostadsområden. 



Kommunstyrelsen 

Vi kommer att ha ett stort fokus på arbete med 
digitalisering, för att kunna effektivisera kommu
nens 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. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Samhällsbyggnadsenheten 

Års- Prognos Nämnds-
Bokslut budget Bokslut förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 

Intäkter 0 0 0 178 

Personalkostnader -806 -1616 -1342 -1973

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

övriga kostnader -402 -486 -486 -338

N ETTOKOSTN AD -1 20 8 -2 10 2 -1 828 -2133

Nämnds- Nämnds-
förslag förslag 
2019 20 20 

0 0 
-1795 -1795

0 0 
-342 -347

-2137 -2142

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Exploaterings
frågor 10 % 

övers,_:;ik�r ....... ..,

Förstudier, utredningar 
projektering 25 % 

IT-enheten 

Belopp i tkr 

Intäkter 
Persona I kostnader 
Kapitalkostnader 
Övriga kostnader 
NETTOKOSTNAD 

7c; 0/n 

Övrigt 5 % 

Tomtförsäljning, 
arrenden mm 10 % 

Års-
Bokslut budget 
2016 2017 

10 115 10 447 
-1120 -1180

-44 -42
-13016 -13468
-40 65 - 4243
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Skattemedel 100 % 

Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-
Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 20 20 

10 447 10 450 10 468 10 491 
-1200 -1180 -1180 -1180

-42 -42 -42 -42
-14337 -13471 -13499 -13532
-5132 -4243 -425 3 -4263



Kommunstyrelsen 

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Köp från 
Höglandets 

IT 
65% 

kation 
13% 

Utveckl ingsavdelni ngen 

Belopp i tkr 

Intäkter 

Personalkostnader 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader 

NETTOKOSTNAD 

Telefoni 
22% 

Bokslut 

2016 

10 703 

-3741

-12

-13109

-6159

Ars-

budget 

2017 

9 533 

-4568

-11

-12870

-7 916

Ers 
förvaltningar 

78% 

Prognos 

Bokslut 

2017 

10 624 

-4667

-11

-13729

-7 783

Skatte
medel 

9% 

Nämnds-

förslag 

2018 

10 800 

-4185

-24

-14509

-7 918

Nämnds- Nämnds-

förslag förslag 

2019 2020 

10 819 10 842 

-4185 -4185

-24 -24

-13694 -13732

-7084 -7 099

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

5% 

Skolskjutsar 
51% 

Adm 
17% 

Klimat o miljö 
5% 

Skatte-medel 
50% 

Näringsliv 
4% 
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Skolkjuts 
50% 

Statsbidrag 
2% 

Tjänster 
Övrigt 2% 

0% 



KOMMUNSTYRELSE 

Personal - och kommunikation 

Verksamhetsområden: 
Personal & Kommunikation ansvarar för: 
• Kommunkoncernens personal- och lönefrågor
• Informationsfrågor
• Kommunens centrala arkiv
• Reception och inköp av kontorsmaterial, kopi-

ering och posthantering

Beskrivning av verksamheten� 
Personal & Kommunikation ansvarar för samord
ning, ledning och utveckling av kommunkoncer
nens personalfrågor samt stöd, rådgivning och 
information i dessa frågor. Detta innebär upprät
tande 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. Dessutom ansvarar vi för in
formationsverksamheten internt och externt, bland 
annat genom våra hemsidor men också tidningen 
Tillsammans. 

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 medarbe
tare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang 
och delaktighet. Vi stödjer en friskare livsstil, arbe
tar aktivt för arbetsglädje, utveckling och hälso
samma arbetsplatser samt skyndsamma rehabilite
ringsinsatser. Kommunens systematiska arbetsmil
jöarbete 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 yrkes
grupper med extra behov. 
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Prioriterade arbetsområden: 
• Utveckla det interna ledarprogrammet

"PLUS" för befintliga och kommande che
fer

• Utbildning av chefer i vårt chefsprogram
"till chefen"

• Fortsätta stärka stödet till personalansva
riga chefer
vid rekrytering, rehabilitering mm

• Friskvårdsinsatserna förbättras genom
ökat bidrag till anställda

Utveckling 2018 och 2019 med utblick 2020: 

Efter beslut i Kommunstyrelsen organiserades en 
ny bemanningsenhet den 1 januari 2017, för en två
årig prövoperiod med en utvärdering i november 
2019. Under år 2018 fortsätter arbetet med att 
hitta formerna för en effektiv bemanning av vika
rier till verksamheterna. 

Inom kompetensförsörjningsområdet ska vi skapa 

en bättre översikt av potentiella ledare och nuva

rande kompetensnivåer för att kunna inventera 

nuläge mot behov och krav genom att införa någon 

form av "Talent Management" i organisationen. Ett 

första steg kan vara så kallad successionsplanering. 

En ny mall för medarbetarsamtalet och bedöm

ningssamtal ska skapas och utformas på ett vis att 

måluppfyllelse blir fokus i enlighet med Utveckl

ingsstrategin. Den ska uppmuntra till prestations

baserad lönesättning enligt löneavtalen. 

Inom området Kommunikation fortsätter arbetet 
med att revidera våra hemsidor. Både intranätet 
och den externa hemsidan kommer att förbättras 
och göras mer användarvänlig med hjälp av ny 
teknik, då den interna och externa informationen 
blir alltmer viktig. 



KOMMUNSTYRELSE 

----- Omsättningstal/volymer-----

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Sjukfrånvaro i %, totalt 4,8% 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 657 724 703 3 033 3 034 3 036 

Personalkostnader -7 265 -7134 -7 556 -8 951 -8 951 -8 951

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -5130 -10 404 -5 606 -607 1 -6096 -6 124

NETTOKOSTNAD -11 738 -16 814 -12 459 -11 989 -12 013 -12 039 

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Personalavd 

30% 

Arkiv Information 

2% 10% 

Komptensutv 

31% 

4% 

PA-system 

3% 

Hälsovård 
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Skatt 

Intern 

ersättning 

5% 

Statsbidrag 

1% 



Belopp i tkr 

Intäkter 

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

Sammandrag av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 
Kostnad per invånare: 

Nämndens mål: 

Stefan Gustafsson 
4 
Ola Bengtsson 
2 051 kr (fg år 2 088 kr) 

o Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård

<Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

o Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten.
o Att maten som serveras ska upplevas som god
o Att samtliga medarbetare inom enheterna gata/park och kommunal service rekommenderar

Sävsjö kommun som arbetsgivare

Mätning av mål 
o Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året
o Genomföra minst 5 energibesparande insatser under året
o Minsta värde 3,5 (NKI-skala 1-4)
o Minst 90 % av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad 

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag ram ram 

2016 2017 2017 2018 2019 2020 2018 2019 

124 642 122 353 119 351 120 238 120 238 120 238 120 015 120 238 

Personalkostnader -44 861 -39 386 -39 895 -39 511 -39 373 -39 373 -39 944 -39 944

Kapitalkostnader -25 617 -23 229 -24 279

Övriga kostnader -79 894 -83 565 -80 608

Nettokostnad -25 730 -23 826 -25 431

Nämndens kostnader 

Kommunal 

service 

32% 

Gata & Park 

28% 

Fas tig-heter 

39% 

gem. 

kostnader 

1% 

-23 305

-80 335

-23 354
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-21 692 -22 716 -23 305 -21 692

-82 968 -81 944 -80 380 -82 224

-23 362 -23 370 -23 614 -23 622

Nämndens finansiering 

Skatte
medel 

640/o 

Bidrag 
20/o 

"Försäljning 

40/o 

Hyror 

300/o 

Planerad 

ram 

2020 

120 238 

-39 944

-22 716

-81 208

-23 630



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT/TEKNISKA 

POLITISK VERKSAMHET INKL GEMENSAM ADMINISTRATION 

Verksamhetsområden: Arbete med utvecklingsstrategin 
Kommunstyrelsens utskott och serviceförvaltning
ens ledningsfunktion. 

Ledning och uppföljning av nämndmål kopplade 
mot utvecklingsstrategin 

Beskrivning av verksamheten: 
Utskottet för allmänna och tekniska frågor sam
manträder 11 gånger per år. Utskottet består av 
fyra ledamöter. Gemensam administration arbetar 
med ledning, styrning och planering av serviceför
valtningens verksamhet. 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Gemensam administration och politisk verksamhet 2018 

Års- Prognos Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 

Intäkter 45 0 0 0 0 

Personalkostnader -69 -848 -848 -864 -864

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -721 -291 -291 -280 -280

Nettokostnad - 745 -1139 -1139 -1144 -1144
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Nämnds-

förslag 

2020 

0 

-864

0

-280

-1144



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

GATOR, VÄGAR, PARKER, GRÖNYTOR, LEKPLATSER OCH ALLMÄNNA 

PLATSER 

Verksamhetsområden: 
Förvaltning, drifthållande och förnyelse av kom
munens gator, vägar, gatubelysning, allmänna 
platser, parker, grönområden, lekplatser, skogar, 
ruinområdet och många andra närliggande områ
den. 

Beskrivning av verksamheten: 
• Drift och underhåll av gator, gång- och cykelvä

gar samt allmänna platser, parkeringsplatser
mm.

• Drift och underhåll av beläggningar, trafik
skyltning och allmän belysning.

• Drift och underhåll av parker, grönytor, natur-
områden, 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 busskurar, väderskydd

för tåg- och busstrafikanter.
• Uppdatering samt förändring av lokala trafikfö

reskrifter.
• Hantering av parkeringstillstånd för handikap

pade.
• Trafiksäkerhetsarbete.
• Tjänster åt kommunala förvaltningar och bolag

mfl.
• Kommunala julgranar och uthyrning torgplat

ser.
• Nyanläggning av gator, markanläggningar och

va-ledningar.
• Drift av den kommunala markreserven.
• Skötsel av reglerings- och saneringsfastigheter.
• Förvaltning av kommunens skogs- och lante
gendomar inklusive donationsgårdarna.

• Utarrendering av jordbruks- och jaktmark.
• Utarrendering av sommarstugetomter.

Arbete med utvecklingsstrategin 
För gataparkenheten finns målet att man ska ut
veckla Sävsjös trädgård. Under hösten 2017 ska 
man jobba med att ta fram skötselplan och en ut
vecklingsstrategi som blir parkenhetens framtids
dokument. 
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Vrigstad är kvar på listan för att få tillgänglighets
anpassad lekplats. Här pågår arbete med att hitta 
bästa placeringen och utformning. 
Vi fortsätter vårt arbete med underhåll av kommu
nala fastigheter. Avtal har skapats med ABSI och 
Njudung Energi Sävsjö AB. 
Fortlöpande arbetar man med att identifiera risker 
i vår ibland farliga arbetsmiljö. Arbetsbeskrivning
ar utarbetas också för att minska sårbarheten vid 
frånvaro. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Fortsättning av guidade turer i Sävsjös trädgård för 
att medvetandegöra kommunanställda och skapa 
ambassadörer för fler besökare och ökat inflyt
tande av nya kommuninvånare till Sävsjö kom
mun. 
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 
2018. 

Gata/park och skog arhetar med att samordna sina 
resurser främst i form av gemensam lokal. Vi un
dersöker olika möjligheter och hoppas hitta en 
lösning under året. 
Projekt Grogrund som startade 2016 - ett inklude
rande projekt på parkenheten för människor som 
står utanför arbetsmarknaden - fortsätter och hop
pas kunna ge fler människor arbete. 

Utveckling 2018 och 2019 med utblick 2021� 
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. 
Renhållning av allmänna platser och parkområden 
ökar mycket. Större resurser avsätts löpande för att 
klara behovet. 
Underhåll av gator och allmänna ytor kräver fort
satta 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 andra lokala 
turistattraktioner. 



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

----- OMSÄTTNINGSTAL/VOLYMER -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Kommunala gator, km 100 100 105 105 105 105 105 

Kommunala ge-vägar, km 30 30 31 31 31 31 31 

Gatubelysning, antal ca 3440 3450 3460 3470 3470 3470 3470 

Lekplatser, antal 20 20 20 20 20 20 20 

----- NYCKEL TAL-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Beläggningsunderhåll, kr/m2 0:82 0:50 0:89 0:89 0:52 0:90 0:90 
Vinterväghållning, kr/m2 1:33 1:91 1:34 1:34 1:28 1:28 1:28 

Barmarksrenhållning, kr/m2 0:59 0:80 0:72 0:72 0:64 0:80 0:80 

Gatubelysning ex. kapital- 564 597 610 610 417 417 417 
tjänstkostnad, kr/ljuspunkt 

Lekplatser kr/invånare 22 19:72 16:50 16:50 6:54 12:00 12:00 

----- EKONOMI I SAMMANDRAG-----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 19 430 18 345 18 345 18 547 18 547 18 547 

Personalkostnader -9 972 -10 188 -10 188 -10 326 -10 188 -10 188

Kapitalkostnader -4 836 -4 747 -4 747 -4 534 -3 288 -4 534

Övriga kostnader -21 890 -20 676 -20 676 -20 375 -21 558 -20 312

Nettokostnad -17 268 -17 265 ·17 266 -16 688 -16 487 -16 487

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Dagvattenhantering 
Fordon & redskap 3% Förråd & verkstad 

Allmän belysni� 

32% 

ersonalkostna 

42% 
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Utförda tjänster 
-----

Skattemedel 

11% 

Försäljning 

och 

arrenden 

14% 



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

ENSKILD VÄGHÅLLNING 

GARDSBELYSNING 

Verksamhetsområden: 
Enskild väghållning av statsbidragsvägar och ut
fartsvägar. 
Handläggning av gårdsbelysning. 

Beskrivning av verksamheten: 

• Underhållsgrusning, hyvling, <lammbindning,
kantskärning, snöröjning, halkbekämpning,
slaghackning/högröjning och iståndsättnings
åtgärder av enskilda statsbidragsvägar.

• Underhållsgrusning, hyvling, kantskärning,
snöröjning och iståndsättningsåtgärder av ut
fartsvägar.

• Handläggning av kommunalt bidrag till enskild
väghållning.

Arbete med utvecklingsstrategin 
I utvecklingsstrategin framgår tydligt att det ska 
hållas en hög underhållsnivå på gårds belysning och 
det småskaliga vägnätet på landsbygden. Därav 
viktigt att avsatta medel för enskilda vägar inte 
bortprioriteras. 
Permanent bosatta kommuninnevånare på lands
bygden får idag bidrag för att anlägga gårdsbelys
ning samt bidrag för utbyte av äldre armaturer. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Budgetförslaget förutsätter en oförändrad statsbi
dragsnivå. Det kommunala bidraget till vägföre
ningar 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 2018 och 2019 med utblick 2021: 
Hela verksamheten "Enskild väghållning" är ett för 
kommunen frivilligt åtagande. För stadsbidragsvä
gar har vi ett bidrag från Trafikverket och för ut
fartsvägar 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 
ti�lförs verksamheten till gagn för en bra väghåll
mng av de enskilda vägarna i Sävsjö kommun. En 
utvärdering av kostnaden kontra nyttan med ut
fartsvägarnas skötsel bör dock göras. 
Brounderhållet ökar på landsbygden. Många äldre 
broar behöver renoveras. Inga åtgärder görs utan 
att Trafikverket godkänner och därefter kan bidrag 
sökas från dem. 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 "Sävsjömo
dellen". 

····· OMSÄTTNINGSTAL/VOLYMER -----

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 

Stadsbidragsvägar, km 230 230 240 230 230 230 

Enskilda utfartsvägar, km 72 78 78 79 79 79 

Gårdsbelysning, antal ca 720 756 760 758 760 760 

-···· NYCKELTAL-----

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 

Skötselkostnad stb-väg, kr/pm 17:13 16:58 14:40 14:40 14:60 14:60 

Skötselkostnad utfartsväg, 8:67 8:79 6:38 6:30 6:96 6:96 

kr/om 
Gårdsbelysning, kr/ljp 107 160 99 110 118 118 
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

----- EKONOMI I SAMMANDRAG-----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förstag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 2 008 1 990 1 990 2 012 2 012 2 012 

Personalkostnader -380 -257 -257 -170 -170 -170

Kapitalkostnader -201 -190 -190 -251 -251 -251

Övriga kostnader -4 914 -4 705 -4 705 -4 728 -4 728 -4 728

Nettokostnad -3 487 -3162 -3162 -3137 -3137 -3137

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Barmarks

underhåll 47% 

Vinterväghållning 

Enskild gårdsbelysning 

1% 

tgärder4% 

idrag vägsamfällighet 

10% 

6% 
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Statsbidrag 
97% 

Utförda 
tjänster 

3% 



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

Fastighetsförvaltning 

Verksamhetsområden: 
Förvaltningen hanteras av Sävebo. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Fastigheter inklusive Vaktmästeri 2018 

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 58 783 52 955 52 955 53 708 53 708 53 708 

Personalkostnader -6 242 0 0 0 0 0 

Kapitalkostnader -19 927 -18 687 -18 687 -17 975 -17 646 -17 478

Övriga kostnader -34 934 -36 644 -36 644 -36 240 -36 569 -36 737

Nettokostnad -2 320 -2 376 -2 376 -507 -507 -507

Vaktmästeri 2018 

Års-

Bokslut budget 

Belopp i tkr 2016 2017 

Intäkter 2 981 6 944 

Personalkostnader -2 536 0 

Kapitalkostnader -5 -5

Övriga kostnader -440 -6 957

Nettokostnad 0 -18

Verksamhetens kostnader 

Fastighets

service 

48% 

Kapital

kostnader 

320/o 

El 
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

6 944 7 083 7 083 7 083 

0 0 0 0 

-5 -5 -5 -5 

-6 957 -7 096 -7 096 -7 096

-18 -18 -18 -18

Verksamhetens finansiering 

Skatte

medel 

920/o 

Försäljning 

8% 



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

BOSTADSANPASSNING 

Verksamhetsområden: 
Handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Beskrivning av verksamheten: 
• Handläggning av ansökningar och beslut i bo-

stadsanpassningsärenden.

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 re
gleras av lagstiftning och ger dem som har behov 
av tillgänglighetsanpassning rätt till viss anpass
ning för att kunna bo kvar hemma. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Bostadsanpassningsärenden hanteras av Sävebo 
med beslut av kommunledningskontoret. 

I händelse av extraordinära och kostnadskrävande 
bidragsärenden kommer Kommunstyrelsens ut
skott att behöva tillföras medel under verksam
hetsåret. 
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 2019 och 2020 med utblick 2021: 
I takt med att Sävsjö kommuns befolkningsstruk
tur utvecklas mot en större del äldre förväntas 
behovet av bostadsanpassningsåtgärder öka. Verk
samheten 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 pri
vata bostäder. 

----- OMSÄTTNINGSTAL/VOLYMER -----

Bokslut Bokslut Prognos Budget Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Bostadsanpassningsärenden, 
5 1 50 50 50 52 54 56 

antal 

Bidragsutbetalning, tkr 1899 1270 1570 1555 1602 1602 1602 

----- EKONOMI I SAMMANDRAG-----

Ars-

Bokslut budget 

Befonn i tkr 2016 2017 

Intäkter 0 0 

Personalkostnader -240 0 

Kapitalkostnader 0 0 

Övriaa kostnader -1 09 1 -1878

NETTO KOSTNAD -1 331 -1878 

Verksamhetens kostnader 

Tjänster 
82% 

Förbruknings 
��=::d..--. material 

11% 

Hyror 7% 
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

-1878 -1878 -1 878 -1878 

-1878 -1878 -1 878 -1878 

Verksamhetens finansiering 

Skatte

medel 
100% 



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT/TEKNISKA 

KOMMUNAL SERVICE 

Verksamhetsområden: 
Kost, lokalvård och posthantering på uppdrag av 
de kommunala förvaltningarna och bolagen. 

Beskrivning av verksamheten: 
Verksamheten består av två resultatenheter som 
ekonomiskt balanseras vid årets slut till ett nollre
sultat. Eventuellt underskott eller överskott belas
tar 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. 

Målet för lokalvården är att säkra kompetensen 
och arbeta med att integrera nya medarbetare för 

att kunna behålla en god kvalite inför kommande 
pensionsavgångar. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Utbyggnaden av flera förskolor och skolor kommer 
att påverka arbetet för de som arbetar inom lokal
vård och inom kostenheten. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Arbete med effektiviseringar och kvalitetsförbätt
ringar kommer att fortgå under de kommande 
åren. Medelåldern inom kommunal service är rela
tivt hög vilket innebär att fram till 2021 uppnår 
22 % 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 nyrekryte
ring. 

Nyckeltal -----

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Årlig kostnad för lokal- 246,82 252,50 256,04 256,04 264,55 269,84 275,24 

vård/timme 

Kostenheten 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 35 038 36 247 35 797 36 430 36 430 36 430 

Personalkostnader -19 785 -20 122 -20 063 -20 051 -20 051 -20 051

Kapitalkostnader -557 -564 -564 -501 -499 -448

Övriga kostnader -15 158 -15 640 -15 420 -15 593 -15 599 -15 654

Nettokostnad -462 -79 -250 285 281 277 
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

Verksamhetens kostnader 

Personal 

kostn. 

570/o 

Livsmedel 

28% 

8% 
Förbrukning 

smaterial 

7% 

Verksamhetens finansiering 

Skattemedel 

900/o 

Försäljning 

Bidrag 3°/ci7% 

Lokalvård 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Års-

Bokslut budget 

Belopp i tkr 2016 2017 

Intäkter 9 338 9 514 

Personalkostnader -8173 -8 62 7

Kapitalkostnader -96 -91

Övriga kostnader -1186 -1175

Nettokostnad -117 -379

Verksamhetens kostnader 

Personal 

kostn. 

Hyra 

40/o 

Förbruknings 

material 

8% 
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

9 9 71 9 541 9 541 9 541 

-8 7 05 -8100 -8100 -8100

-91 -44 -8 -5

-1175 -1241 -1281 -1288

0 156 152 148 

Verksamhetens finansiering 

Skattemedel 

98% 

Försäljning 

2% 



Barn- och utbildningsnämnd 

Sammandrag av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 
Kostnad per invånare: 

Anna-Karin Yngvesson (kd) 
9 
Stefan Claesson 
26 659 kr (f g år 26 109 kr) 

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal från och 

med 2017 

Mål 1 

Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

Qo··% 

1 a. Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum. 
Styrtal: Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 65 
%). 

1 b. Antalet dagar (väntetiden) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum. 
Styrtal: Antalet dagar ska årligen förkortas jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, 
(medelvärde 23 dagar). 

Mål2 
2. Det totala övertidsuttaget (enkel övertid och kvalificerad övertid) ska minska.
Styrtal: Övertidsuttaget (enkel övertid och kvalificerad övertid) ska under året minska med 25 %
jämfört med 2016.

Mål3 
3 a. Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ska öka. 
Styrtal: Varje verksamhet (musikskola och vuxenutbildning) ska under året skapa varsin e-tjJ:inst som 
ska finnas tillgänglig pä www.savsjo.se. 

3 b. Nyanländas trivsel i skolan ska ärligen ligga i paritet med övriga elever. 
Styrtal: Nyanländas trivsel ska ärligen öka jämfört med resultatet 2017. 

3 c. Nyanländas kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprograms olika inriktningar 
ska ärligen utvecklas och förbättras. 
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. 

4 a. Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten. 
Styrtal: Förvaltningen ska efter en årlig inventering av kompetensbehovet fokusera på minst ett 
kompetensutvecklingsområde där medarbetarna ska ges möjligt att vidga sin kompetens. 

4 b. 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. 
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Belopp i tkr 

Intäkter 

Persona I kostnader 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader 

NETTOKOSTNAD 

Barn- och utbildningsnämnd 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

2016 2017 2017 2018 2019 2020 

54 560 45 517 46 167 43 249 43 670 44 115 

-200 315 -208 315 -207 565 -218 650 -218 066 -218 028

-2 762 -1546 -1546 -1 845 -1 591 -941

-138 260 -129 292 -130 242 -126 342 -130 498 -134 502

-286 777 -293 636 -293 186 -303 588 -306 485 -309 356

Beslutad Planerad Planerad 

ram ram ram 

2017 2018 2019 

43 249 43 670 44 115 

-221549 -221549 -221549

-1 845 -1591 -941

-125 084 -128 382 -132 567

-305 229 -307 852 -310 942

Nämndens kostnader Nämndens finansiering 

F-klass 
Grundskol 

a 
41% 

A leholm 
25% 

Musik
skola 

Förskola 
fritidshem 

27% 

Polvht 
gem 

admin 
2% 
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Skatte-
medel 
91% 

Bidrag 
4% 

Avgifter 

Övrigt 2% 

3% 



Barn- och utbildningsnämnd 

Politisk verksamhet inkl. gemensam administration 

Verksamhetsområden: 
Barn- och utbildningsnämnd, förvaltningskontor 
och ergonomi. 

Beskrivning av verksamheten: 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder vid 
elva tillfällen per år. Arbetsutskottet sammanträder 
elva gånger om året. Aktuell skolplan med de över
gripande målen i budgeten tillsammans med skol
lagen och gällande förordningarna barn- och ut
bildningsnämndens viktigaste styrinstrument för 
den samlade verksamheten. Utöver detta har 
nämnden egna beslutade mål och styrtal som är 
kopplade till kommunens utvecklingsstrategi. 

Personalstyrkan för den centrala administrationen 
på förvaltningskontoret består av förvaltningschef, 
en utvecklingschef och en administra
tör/ nämndsekreterare. Utöver detta finns det ett 
antal skolutvecklare motsvarande 1,9 tjänster som 
arbetar övergripande med utvecklingsfrågor på 
kommunnivå. Förvaltningsekonomen hör organi
satoriskt till ekonomiavdelningen och är en eko
nomisk stödfunktion till alla chefer i deras an
svarsområden. Strategiska frågor och övergripande 
utrednings- och utvärderings�.Ppdrag är en viktig 
del i förvaltningens arbete. Arendehantering till 
nämnden samt ekonomi-, fakturerings- och av
giftshantering administreras av barn- och utbild
ningsförval tningen. 

Arbete med utvecklingsstrategin 
Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen 
för 2016-2019 ska synkroniseras med utvecklings
strategin. Dessa dokument är styrande för verk
samheten och följs årligen upp i skolplansdialoger
na. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Stort fokus kommer att läggas på att synkronisera 
och implementera utvecklingsstrategin, US: en, 
inom ansvarsområdet samt på att integrera alla 
nyanlända barn och elever i alla verksamheter. 
Organisationen inom förvaltningen kommer fort
sättningsvis att ses över för att skapa rimliga 
chefsuppdrag. Antalet platser inom förskolan ska 
stämmas av mot vårdnadshavarnas behov. Gymna
sieskolans attraktionskraft ska höjas. En god eko
nomisk hushållning prioriteras. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Den nya Skolplanens mål 2016-2019 tillsammans 
med nämndens mål och styrtal som är kopplade till 
kommunens utvecklingsstrategi ska regelbundet 
följas upp och utvärderas. Gymnasieskolan som ett 
förstahandsval för presumtiva elever ska vara en 
självklarhet. Planering för demografiska föränd
ringar prioritera 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Bokslut 
Belopp i tkr 2016 
Intäkter 221 

Personalkostnader -2 932

Kapitalkostnader 0 

övriga kostnader -1633

Nettokostnad -4 344

Verksamhetens kostnader 

BU

förvaltning 

820/o 

Nämnd 

100/o 

Reinvest

eringar 

80/o 

Ars-
budget 
2017 

0 

-2 953

0 

-1 863

-4816
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-
Bokslut förslag förslag förslag 
2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

-2 953 -2 980 -2 980 -2 980

0 0 0 0 

-1863 -2 053 -2 071 -2 090

-4 816 -5 033 -5051 -5 070

Verksamhetens finansiering 

Skatte

medel 

100% 



Barn- och utbildningsnämnd 

Skolövergripande verksamhet 

Verksamhetsområden: 

Elevhälsan, skolskjutsar och IKT. 

Beskrivning av verksamheten: 
Förvaltningens elevhälsa är till största delen orga
niserade som elevhälsoteam på respektive skola. 
Den totala resursen i teamen är 4,3 tjänster skol
sköterska och 3,0 tjänster kurator. Till förskolorna 
knyts också 2 tjänster som specialpedagog. Utöver 
detta finns speciallärare/specialpedagoger på varje 
skola. Rektor/förskolechef, där personalen har 
största delen av sin tjänst har lednings- och chefs
ansvar. 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 re
spektive chef. Kvar på den centrala nivån finns 
skolpsykolog som från hösten 2016 är upphandlad 
via Bräcke Diakoni vilket motsvarar 1,0 tjänst, 
talpedagog 1,0 tjänst och skolläkare, 4 timmar i 
veckan i form av köpt tjänst. 
När det gäller teknisk support, datakommunikat
ion m.m. så köper barn- och utbildningsförvalt
ningen dessa tjänster av HIT, Höglandets IT. 
Skolskjutsreglementet reviderades under 2016. 
Planeringen och genomförandet av skolskjutsning
en hanteras av utvecklingsavdelningen i form av en 
resultatenhet som har en skolskjutsplanerare mot
svarande 50 % till sin hjälp. 

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

Större förändringar budgetåret 2018: 
Stort fokus kommer att läggas på att synkronisera 
och implementera US: en inom ansvarsområdet 
tillsammans med införande av ny Skolplan 2016-

2019 samt på att integrera alla nyanlända barn och 
elever i alla verksamheter. Organisationen inom 
förvaltningen kommer fortsättningsvis att ses över 
för att skapa rimliga chefsuppdrag. En utökning av 
ytterligare en förskolechef bedöms vara sannolik. 
Antalet platser inom förskolan ska stämmas av mot 
vårdnadshavarnas behov. Gymnasieskolans at
traktionskraft ska höjas. En god ekonomisk hus
hållning prioriteras. 

Förvaltningen bör övergå till leasing av datorer 
från och med hösten 2017 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Vi ser ökade kostnader inom IKT om vi ska möta 
förväntningarna i den nationella IT-strategi. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Ars-

Bokslut budget 

Belopp i tkr 2016 2017 

Intäkter 132 0 

Personalkostnader -1 273 -1498

Kapitalkostnader -1 937 -899

Övriga kostnader -11 997 -11 124

Nettokostnad -15 075 -13 521

Verksamhetens kostnader 
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

-1498 -737 -737 -737

-899 -1 152 -930 -327

-11 364 -11 789 -12 46 8 -13 531

-13 761 -13 678 -14135 -14 595

Verksamhetens finansiering 

Skatte

medel 

100% 



Barn- och utbildningsnämnd 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 

Verksamhetsområden: 
Administration, kost, lokaler, pedagogisk verk
samhet och fortbildning. 

Beskrivning av verksamheten: 
Förskolorna i Sävsjö tätort och i Vrigstad är orga
niserade i två förskolechefsområden. I Rörvik och 
Stockaryd är förskolan organiserad tillsammans 
med skolan i ett skolområde. Rektorerna i Rörvik 
och Stockaryd är rektor tillika förskolechef. Den 
pedagogiska omsorgen är organiserad på samma 
sätt. Fritidshem för barn 7-12 år finns på samtliga 
F-6 skolor i kommunen där respektive rektor har
ansvar för verksamheten.

I Sävsjö tätort finns förskolan Spången med sex 
avdelningar, Natur- och miljöförskolan med fyra 
avdelningar, Sörgården med fyra avdelningar, Fan
tasia med tre avdelningar samt Pinutens förskola 
och som är under renovering och lokalanpassning 
för att kunna ta emot fler barn. 
I Sävsjö tätort finns tre enheter med pedagogisk 
omsorg och för gemensam verksamhet disponerar 
dessa lokaler på Natur- och miljöförskolan. 

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

I Vrigstad finns tre förskolor. Prästhagen och Tu
van/Backen med två avdelningar vardera samt 
Palettens förskola med två avdelningar och där en 
byggnation av ytterligare en avdelning kommer att 
färdigställas under hösten 2017. Fritidshemsverk
samheten finns i skolans lokaler. 

I Stockaryd finns en förskola, Appelhagen med två 
avdelningar och där en byggnation av ytterligare en 
avdelning kommer att färdigställas under hösten 
2017 och två enheter med pedagogisk omsorg. 
Fritidshemsverksamheten finns i skolans lokaler. 

I Rörvik finns förskolan Snickaregården med två 
avdelningar och där en byggnation av ytterligare en 
avdelning kommer att färdigställas under hösten 
2017. På skolan finns fritidshemsverksamheten. 

Hägneskolan och Vallsjöskolan har var för sig flera 
fritidshemsavdelningar. 
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Förskolan Tussilagon startade 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. 

Med anledning av ökad inflyttning av nyanlända 
har behovet av fritidshemsplatser ökat i hela kom
munen. 

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

Större förändringar budgetåret 2018: 
Behovet av förskoleplatser bedöms vara fortsatt 
stort vilket medför behov av ytterligare utbyggnad 
av förskoleavdelningar då framförallt i Sävsjö 
tätort med tre avdelningar. Vrigstad, Stockaryd och 
Rörvik har under 2017 utökats med vardera en 
avdelning vilket bedöms uppfylla de behov av för
skoleplatser som tidigare uttryckts. Det ökade 
barnantalet i kommunen, awecklingen av vård
nadsbidraget samt att barnen i högre utsträckning 
är på förskolan gör att det även under 2018 kom
mer att vara ett fortsatt stort behov av förskoleplat
ser i hela kommunen. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Kommunens positiva satsning på en ökad tillväxt 
och med det fler kommuninvånare tillsammans 
med ett eventuellt awecklande av vårdnadsbidra
get så kommer det att leda till ett fortsatt tryck på 
kommunens förskoleverksamhet. Samma kommer 
det vara inom kommunens fritidshemsverksamhet. 



Inskrivna barn förskola, 

pedagogisk omsorg 

Inskrivna barn fritidshem 

Inskrivna barn fritidshem 

Sävsjö kristna skola 

Inskrivna barn förskolan 

Tussilagon 

Inskrivna barn fritidshem 

Tussilagon 

Inskrivna barn förskolan 

Tingeling 

Inskrivna barn förskolan 

Hoppetossa 

Nettokostnad per barn (kr) 

- förskola, pedagogisk omsorg

Nettokostnad per barn (kr)

- fritidshem

Barn- och utbildningsnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 

496 517 553 570 573 

405 395 404 407 459 

20 26 25 25 25 

21 22 20 25 20 

11 12 12 12 12 

19 19 20 20 20 

0 16 20 20 20 

----- Nyckeltal -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 

106 716 110 330 102 625 102 625 105 200 

30 090 31 400 33 200 33 200 34 000 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Budget Budget 

2019 2020 

588 596 

450 446 

25 25 

20 20 

12 12 

20 20 

20 20 

Budget Budget 

2019 2020 

107 800 110 500 

34 900 35 750 

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget 

Belopp i tkr 2016 2017 

Intäkter 14 510 12 615 

Personalkostnader -63 566 -65 848

Kapitalkostnader -197 -124

Övriga kostnader -29 114 -28 032

Nettokostnad -78 367 -81389

Verksamhetens kostnader 

Pedagogisk 
vht 

68% 

Lokal 
11% 

----i Kost 
8% 

Enskild vht 
9% 

Övrigt Admin 
1% 3% 
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Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

12 745 12 385 12 510 12 635 

-65 598 -68 567 -69 273 -69 532

-124 -152 -136 -134

-28 432 -28 843 -29 281 -29 721

-81 409 -85 177 -86 180 -86 752

Verksamhetens finansiering 
Skatte-
medel 
85% 

Avgifter 
7% 

Bidrag 
8% 



Barn- och utbildningsnämnd 

Förskoleklass, grundskola och särskola 

Verksamhetsområden: 
Administration, skolmåltider, skolskjuts, lokaler, 
pedagogisk verksamhet, fortbildning, interkom
munala ersättningar, SYV och elevhälsa. 

Beskrivning av verksamheten: 
Grundskolans elever är organisatoriskt fördelade 
på följande sex skolområden: 
Vallsjöskolan F-6 
Hägneskolan F-6 
Hofgårdsskolan 7-9 
Rörviks skola F-9 
Stockaryds skola F-6 
Vrigstad skola F-6 

Särskolans elever är organisatoriskt organiserade 
på Hägneskolan. 

Förskoleklassens verksamhet ingår som en del i en 
helhet i respektive rektors skolområde. 

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. Föru
tom det övergripande ansvaret för den pedagogiska 
verksamheten så har rektorerna också ansvar för 
personal, arbetsmiljö, administration och ekonomi 
dvs. hela skolans inre organisation (Skollagen kap 
2 § 10). I budgeten finns avsatt resurser för 6,o 
rektorstjänster. I dessa tjänster ingår förskole
chefsuppdraget i Rörvik och Stockaryd. Varje skol
område har en skoladministratör med olika tjänst
göringsgrad utifrån rektors behov. 

Elever som inte bedöms kunna nå upp till grund
skolans kunskapskrav därför att de har en intellek
tuell funktionsnedsättning erbjuds särskola. Ut
bildningen ska anpassas efter varje elevs förutsätt
ningar och består av nio årskurser. All särskole
verksamhet 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. 
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Arbete med utvecklingsstrategin 
Barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen 
för 2016-2019 vävs in i arbetet med utvecklings
strategin. Dessa dokument är styrande för verk
samheten och följs årligen upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Stort fokus kommer att läggas på en fortsatt ökad 
måluppfyllelse, samt på att integrera alla nyan
lända barn och elever i alla verksamheter. Till
sammans med Skolverket kommer också ett ut
vecklingsarbete att startas med inriktning mot 
nyanländas lärande. 
Grundskolans elevantal har fortsatt ökat med an
ledning av en stor inflyttning av nyanlända. Elev
antalet i förskoleklassen följer också detta mönster. 
Inskrivna elever i särskolan är 1-3 ele
ver/ åldersgrupp. Med anledning av ökat elevantal 
inom särskolan och grundskolan ses en utbyggnad 
av Hägneskolan som nödvändig. 

Antalet elever i Sävsjö kristna skola beräknas till 
125 stycken under 2018, vilket är en ökning med 9 
elever. I övrigt beräknas nettokostnaderna för den 
interkommunala ersättningen vara oförändrad 
2018. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
• Etik på nätet prioriteras
• Tillsammans med Skolverket kommer

också ett påbörjat utvecklingsarbete att
fortsätta med inriktning mot nyanländas
lärande

• Ianspråktagande av nya lokaler för grund
skola och särskola

• ASL, att skriva sig till läsning fortsätter
• Den nationella IT-strategin ska beaktas i

kommande budgetarbete tillsammans med
förvaltningen beslutade lokala IICT
strategi.

• Gå över till molntjänster och tunna klien
ter för att minska IKT-kostnaderna

• Datorer leasas



Barn- och utbildningsnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Antal elever 
- grundskola 1 153 1 200 1 269 1 270 1 290 1 278 1 272 

- förskoleklass 128 139 145 151 141 134 145 

- särskola 12 12 12 19 20 19 18 

varav Sävsjö kristna skola 103 113 117 125 125 125 125 

----- Nyckeltal -----

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Antal lärare på grundskolan 
(uttryckt i heltidstjänster) 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

per 100 elever 

Nettokostnad per elev (kr): 
- totalt 92 422 92 576 91885 91885 93 264 94 662 96 082 

- undervisning 43 344 43 344 44 500 44 500 45 390 46 298 47 224 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 19 515 11900 12 130 10 900 11 000 11 120 

Personalkostnader -91999 -92 425 -91925 -98 401 -97 584 -97 665

Kapitalkostnader -18 6 -162 - 162 - 243 -238 - 219 

övriga kostnader -48 325 -43 708 -44 918 -40 631 -41 175 -41 775

Nettokostnad -120 995 -124 395 -124 875 -128 375 -127 997 -128 539

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

ning 
500/o 

Lokaler 
160/o 

Måltider 
70/o 

Övrigt 
100/o 

IKE 
90/o 

Elevvård 
20/o 

Admin 
40/o 

Läromedel 
20/o 
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Skatte
medel 
960/o 

Bidrag 
20/o 

Övr avg 
20/o 



Barn- och utbildningsnämnd 

Aleholm 

Verksamhetsområden: 
Gymnasieskola, vuxenutbildning (gymnasial-, 
grundläggande-, svenska för invandrare SFI-, sam
hällsorientering-, särskild utbildning för vuxna och 
uppdragsutbildning), samt kommunalt aktivitets
ansvar (KAA) för ungdomar under 20 år som av
brutit eller ej påbörjat sina gymnasiestudier. 

Beskrivning av verksamheten: 
Preliminärt elevantal läsåret 2017 / 2018 

Aleholm 2017-2018 Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Alla 

Bygg- och anläggningsprogrammet 7 9 0 0 16 

Ekonomiprogrammet 5 9 3 0 17 

Industritekniska programmet 11 9 5 0 25 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 6 7 4 0 17 

Vård- och omsorgsprogrammet 15 10 3 1 29 

Samhällsvetenskap sprog ra mmet 14 16 13 1 44 

Naturvetenskapsprogrammet 13 14 12 0 39 

Teknikprogrammet 18 19 9 1 47 

lntroduktionsprogrammet inkl IM-språk 92 92 

Totalt 181 93 49 3 326 

Aleholm har från och med läsåret 2017/2018 tre 
rektorer med tydliga ansvarsområden utifrån skol
lagens andemening. 
Inom ramen för gymnasieskolans nationella kurser 
förekommer det att vuxenutbildningens elever sam 
läser med gymnasieeleverna för att skapa en kost
nadseffektiv organisation. 
Riksidrottsgymnasiet, (RIG) inom Skyttesport 
attraherar elever från andra kommuner och där 
gäller riksintag vilket innebär att alla sökande be
traktas som förstahandssökanden. På Aleholm går 
50 interkommunala elever, varav 28 "skytteelever". 
Som fördjupning erbjuds E-sport. 

Utöver de nämnda nationella programmen erbjuds 
också introduktionsprogrammen för de elever som 
ej nått nationell behörighet efter årskurs 9. I dags
läget är språkintroduktion (IMSPR) skolans största 
program. 

På Aleholm erbjuds ingen gymnasiesärskoleutbild
ning utan målgruppens elever hänvisas till sam
verkansområdets andra kommuner som kommu
nen har ett samverkansavtal med såsom Nässjö, 
Eksjö och Vetlanda. 

Svenska för invandrare, (SFI) riktar sig till de ny
anlända som är kommunplacerade och har ett 
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permanent uppehållstillstånd. Kommunens stora 
inflyttning av nyanlända har inneburit en kraftig 
ökning av antalet elever som deltar i SFI
undervisning och till denna del av vuxenutbildning 
fördelas större delen av den totala vuxenutbild
ningsbudgeten. SFl-utbildning är reglerat i skolla
gen och måste med andra ord erbjudas tillsam
mans med Samhällsorientering. 

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

Större förändringar budgetåret 2018: 
Sammanlagt 129 elever lämnade grundskolan från 
Hofgårdsskolan, Rörviks skola och Sävsjö kristna 
skola våren 2017. Av dessa är det 67 av dessa elever 
som har påbörjat sin gymnasieutbildning på Ale
holm hösten 2017, vilket motsvarar ca 52 % av 
elevgruppen. Den lärlingsutbildning som startade 
inom ramen för bygg- och anläggningsprogrammet 
från och med läsåret 16/17 lärlingsutbildning inom 
inriktningen husbyggnad har varit framgångsrik 
och fortsätter även kommande läsår. 
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 före
tag. Skolans utmaning är att skapa en kostnadsef
fektiv organisation och samtidigt kunna ha ett rikt 
utbud av gymnasieutbildningar. Från och med 
2017 kommer antalet presumtiva elever att årligen 
öka med anledning av en ökad demografisk för
ändring inom åldersgruppen. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Skolans inre arbete med att attrahera fler av kom
munens egna ungdomar att stanna kvar i Sävsjö för 
att studera på gymnasiet ska fortsättningsvis prio
riteras. Ett rikt programutbud är en förutsättning 
för detta. Skolan bör också överväga att med kraft 
driva gymnasial lärlingsutbildning inom fler yrkes
program. Utöver detta krävs ett stort arbete med 
att årligen skapa en kostnadseffektiv organisation 
inom såväl gymnasieutbildningarna som vuxenut
bildningen. Samverkansavtalet på Höglandet bör 
revideras och moderniseras utifrån en förnyad 
gymnasieskola, (GY 2011). Diskussioner om ett 
gemensamt samverkansavtal inom regionen har 
påbörjats. 



Antal egna gymnasieelever 
- Aleholm inkl IM
- I andra kommuner

Antal elever från andra 

kommuner 

Total nettokostnad per elev 

- Aleholm (kr)

Genomsnittlig interkommunal

kostnad per elev (kr)

Belopp i tkr 

Intäkter 

Personalkostnader 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader 

Nettokostnad 

Barn- och utbildningsnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----

Bokslut Bokslut Budget Prognos li Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 

297 321 302 328 297 

213 205 178 190 190 

41 41 45 50 50 

----- Nyckeltal -----

Bokslut Bokslut Budget Prognos -I Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 

111 171 105 692 117 600 117 600 120 500 

120 950 125 625 126 000 126 000 129 150 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Budget 
2019 

321 

190 

50 

Budget 
2019 

123 500 

132 400 

Ars- Prognos Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag 

2016 2017 2017 2018 2019 

20 244 20 627 20 827 19 589 19 785 

-37 619 -42 769 -42 769 -44 932 -44 459

-422 -342 -342 -279 -268

-46 168 -43 552 -42 562 -42 461 -44 927

-63 965 -66 036 -64 846 -68 083 -69 869

Budget 
2020 

337 

190 

50 

Budget 
2020 

126 600 

135 700 

Nämnds-
förslag 
2020 

19 985 

-44 081

-245

-46 794

-71 135

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 
lnacklresor 

3% 

Kost 

3% 
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Skatte

medel 

77% 

Försäljning 

1% 

IKE 

7% 



Barn-och utbildningsnämnd 

Musikskola 

Verksamhetsområden: 
Kommunal musikskola 

Beskrivning av verksamheten: 
Den kommunala musikskolan står öppen för alla 
grundskolans elever. Den grundläggande musik
undervisningen 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 undervis
ning äger dock rum utanför skoltid, på eftermid
dagar 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 utvecklings
strategin, US: en. Dessa dokument är styrande för 
verksamheten och följs årligen upp i skolplansdia
logerna. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Erbjuda fler möjligheter till ensemblespel för slag
verks- och blåselever 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Att ha en fortsatt verksamhet med hög kvalitet. 
Utveckla verksamheten med drama/teater. 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Bokslut 

Belopp i tkr 2016 

Intäkter 379 

Personalkostnader -2 927

Kapitalkostnader -20

övriga kostnader -540

Nettokostnad -3108

Verksamhetens kostnader 

Undervisnin 
g 

90% 

Lokaler 
10% 

Ars-

budget 

2017 

375 

-3 017

-32

-500

-3174
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 2020 

375 375 375 375 

-3 017 -3 033 -3 033 -3 033

-32 -19 -19 -16

-500 -565 -576 -591
-3174 -3 242 -3 253 -3 265

Verksamhetens finansiering 

Skatte
medel 
89% 

Övrigt 
1% 

Avgifter 
10% 



Socialnämnd 

Sammandrag av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 
Kostnad per invånare: 

Nämndens mål: 

Anette Gustafsson (C) 
9 
Miriam Markusson Berg 
22 345 kr (f g är 21 652 kr) 

Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

�15% 

1 Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet 
2 Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde 
3 Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det skall vara lätt att komma i kontakt 

med socialtjänsten 
4 Minska behovet av försörjningsstöd 
5 Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för kvalitet 
6 Socialförvaltningen bedriver en effektiv och ändamålsenlig verksamhet 
7 Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete 
8 Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer 
9 Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare 

Mätning av mål: 
1.1 Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha ett medelvärde över 85, helhetssyn 
1.2 Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha medelvärde över 85, helhetssyn 
1.3 Brukarstyrd brukarrevision inom vuxna missbruk ska ha medelvärde över 85, helhetssyn 
2.1 Nya politiker i socialnämnden, nyanställda medarbetare inom individ- och familjeomsorg samt 

medarbetare inom funktionshinderomsorgen har fått utbildning i barnkonventionen 
2.2 Samtliga barn har fått eget samtal med handläggare i alla utredningar 
3.1 Under året ska en e-tjänst vara påbörjad 
4.1 Färre andel personer med långvarigt försörjningsstöd jämfört med föregående år 
5.1 Under året ska minst 2 processer kartläggas och kvalitetssäkras 
6.1 Andelen inte återaktualiseradc barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning och/eller insats 
6.2 Andel hälso- och sjukvärdspersonal samt biståndshandläggare som kan dokumentera mobilt 
6.3 Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert 
6.4 Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd 
6.5 Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år 
7.1 Varje enhet inom förvaltningen ska ha påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete 
7.2 All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete 
8.1 Under året ska minst ett samverkansforum genomföras eller en mötesplats för olika målgrupper 

initieras, i samverkan med olika samhällsaktörer 
9.1 All personal känner trivsel på sin arbetsplats 
9.2 Den genomsnittsliga sysselsättningsgraden ska vara minst 85% bland tillsvidareanställda 

----- Ekonomi i sammandrag -----
Ars- Prognos 

Bokslut budget Bokslut 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 

Intäkter 120 063 100 475 110 985 

Personalkostnader -231 976 -230 844 -230 844

Kapitalkostnader -942 -813 -813

Övriga kostnader -113 776 -111 922 -109 922

N ETTOKOSTNAD -226 631 -243 104 -230 594

Nämndens kostnader 

SIA 

4 o/o 

Stöd till 

äldre 

43% 

Stöd till 

funktions-

hindrade 

20 o/o 

Hälso o 

Sjukvård 

7 o/o 

Politisk 

o gem 

vht 

5% 

Individ & 

familje• 

omsorg 

21 o/o 

Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad 

förslag förslag förslag ram ram 

2018 2019 20120 2018 2019 

95 260 95 260 95 260 95 260 95 260 

-237 370 -237 370 -237 370 -237 805 -237 805

-893 -893 -893 -893 -893

-111 901 -112 757 -113 498 -111 466 -112 322

-254 904 -255 760 -256 501 -254 904 -255 760

Nämndens finansiering 

67 

Skatte· 
medel 
65 % 

Bidrag 
20% 

Hyror 
8% 

För

Avgifter säljning 
40/o 

3% 

Planerad 

ram 

2020 

95 260 

-237 805

-893

-113 063

-256 501



Socialnämnd 

Politisk verksamhet inkl. gemensam administration 

Verksamhetsområden: 
Socialnämnd 
Gemensam administration 

Beskrivning av verksamheten: 
Socialnämnden är kommunens politiska organ 
med uppdrag att ansvara för och fullgöra kommu
nens uppgifter inom områdena individ- och famil
jeomsorg, 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 och utser inom sig 
ett arbetsutskott med 4 ledamöter. 

Mål för socialtjänsten samt de övergripande målen 
i budgeten är socialnämndens viktigaste styrin
strument 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 samtlig;� verk
samhetsområden inom socialtjänsten. Overgri-

pande utrednings- och utvecklingsuppdrag är en 
viktig del i arbetet. Här finns t ex nämndens ären
dehantering, fakturerings- och avgiftshantering. 

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

Större förändringar budgetåret 2018: 
Socialnämnden har antagit handlingsplanen Verk
samhetsutveckling med stöd av teknik 2017-2022 
där en strukturerad plan har lagts för arbetet fram
ledes. 

För att möta de ökade kraven på ledningssystem 
för kvalitet fortsätter socialförvaltningen imple
mentering av verksamhetssystemet Stratsys som 
kan hantera riskanalys och egenkontroll. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Arbetet med E-hälsa medför fortsatta kostnader 
och investeringar inom IT-området. En viktig del 
att lyfta budgetmässigt är den gemensamma upp
handling av nytt verksamhetssystem (handlägg
ning och dokumentation) som samordnas av Jön
köpings kommun där tio av länets kommuner är 
med och tre på option. 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Års-

Bokslut budget 
Belopp i tkr 2016 2017 
Intäkter 177 0 

Personalkostnader -2 805 -5 756

Kapitalkostnader -203 -172

Övriga kostnader -5 876 -7 623

Nettokostnad -8 707 -13 551

Verksamhetens kostnader 

It 
34% 

Övrigt 
19% 

�---

Utbildning Hyror 

1% 7% 

Personal 

39 0/g 
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Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-
Bokslut förslag förslag förslag 

2017 2018 2019 20120 
0 0 0 0 

-5 256 -5 878 -5 878 -5 878

-172 -164 -164 -164

-7 123 -7 942 -8 141 -8 424

-12 551 -13 984 -14 183 -14 466

Verksamhetens finansiering 

Skatte
medel 
100% 



Socialnämnd 

Individ- och familjeomsorg 

Verksamhetsområden: 
Barn och unga, missbruksvård för vuxna, försörj
ningsstöd, familjerätt, flyktingmottagning, våld i 
nära relationer, kontaktpersoner och anhörigstöd. 
Ansvar för råd och service samt myndighetsutöv
ning framförallt inom SoL, lag med särskilda be
stämmelser om vård av unga (L VU) och lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM)inom områ
det. Vidare att utreda och fatta beslut enligt alko
hollagen och tobakslagen. 

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

Flyktingenheten ansvarar för myndighetsutövning 
och insatser. 

Beskrivning av verksamheten: 

Barn och unga 
Enheten arbetar med barn, ungdomar och 
deras familjer, familjehemsutredningar och 
handledning i deras uppdrag. 
Arbetet innebär att utföra utredningar efter ansö
kan, 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 myn
digheter 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. 

Familjerättsfrågorna, som bl.a. omfattar handlägg
ning av vårdnads- och umgängestvister, adoptioner 
och fastställande av faderskap handläggs inom 
denna enhet. 

Försörj ningsstöd 
Försörjningsstöd ges till personer som saknar till
räckliga inkomster för sin dagliga försörjning. Er
sättningsnivåerna följer den så kallade riksnormen. 
Vid ansökningar om försörjningsstöd koncentreras 
arbetet till att stötta brukarnas möjligheter till egen 
försörjning. Utgifterna för försörjningsstöd har 
ökat kraftigt under senare år till följd av krisen på 
arbetsmarknaden och de övriga försämringar som 
skett i socialförsäkringssystemen. 

Hjälp med skuldsanering erbjuds i samarbete med 
Nässjö och Aneby kommuner. 
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Insatser mot våld i nära relationer 
Kraven på kommunerna att aktivt arbeta med pro
blemen 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 mansrådgiv
ning gemensamt med landstinget och flera Hög
landskommuner, under tiden utbildas en social
sekreterare lokalt i metoden A1V (alternativ till 
våld) 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 fastsällt riktlinjer för 
alkoholservering och serveringstilstånd. 

Personer med psykisk ohälsa 
Kommunen har sedan 1995 haft ansvar för boende 
och sysselsättning till personer med psykiska 
funktionshinder. Sävsjö kommun har ett gruppbo
ende på Sporregatan 5 B, (Hasseln). Dessutom 
finns via boendestödsgruppen ett väl utvecklat stöd 
till psykiskt funktionshindrade boende i samhället. 

Öppenvård 
MoA (Motivation och Ansvar) främsta uppdrag är 
att inom kommunen kunna erbjuda kvalitativ psy
kosocial behandling samt råd och stöd till vuxna 
med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika och andra beroendeframkallande medel. 
Syftet är att motivera till och främja en positiv för
ändringsprocess för den enskilde. Inom enheten 
finns handläggare med inriktning mot utredning av 
missbruksproblematik. Öppenvården ansvarar 
därutöver för insatser inom barn och ungdom, 
vuxna och familj. I familjecentralen samverkar 
socialtjänst, skola och primärvård med målet att ge 
barnfamiljerstöd och att förebygga socialproblema
tik. Från socialtjänstens sida är familjepedagoger 
samt vård- och fältpedagoger placerade på enhet
en. 

Öppenvården inkluderar även stöd, service och 
omvårdnad till personer med psykisk ohälsa via 
boendestödsgruppen för personer boende i sam
hället. 



Socialnämnd 

Integration 
Ansvarar för kommunens integration av nyanlända 
från andra världsdelar och från andra länder i 
Europa samt ensamkommande barn. Sävsjö kom
mun har avtal med migrationsverket om motta
gande av ensamkommande barn. Sävsjö kommun 
driver boende inom ramen för HVB-hem. Integrat
ionsarbetet innebär att genom aktiviteter skapa 
förutsättningar för individens etablering i det 
svenska samhället och arbetsmarknaden. 

Vård i familjehem, kontaktpersoner 
När barn eller ungdomar av olika orsaker inte kan 
vistas i sin normala hemmiljö kan de placeras i 
familjehem. Familjehemmen kan ses som en åt
gärd mellan öppenvårdsverksamhet och institut
ionsvård. 
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 
gröna kommun". Ett viktigt strategiskt utveckl
ingsområde blir således 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 budgetåret 2018: 
Missbrukssituationen i kommunen är fortsatt all
varlig. Det finns flera personer med tungt missbruk 
av både alkohol och narkotika, och det sker en 
fortlöpande inflyttning av missbrukare till kom
munen. 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 och även här befaras 
kostnadsöverskridande 2017. Det anslag som soci
alförvaltningen har att tillgå för institutionsvård 
för vuxna uppgår till 3 700 tkr och ger utrymme för 
ca 3,0 placerade personer/dygn/år. Prognosen för 
2017 är 3 700 tkr. 

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 för
utsättningar. 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 
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till väsentligt minskade behov av omfattande kost
samma insatser från socialtjänsten. Kommunen 
arbetar med samverkan både inom och utom 
kommunen, t ex kan nämnas, gemensam psyko
social enhet för barn och unga på Höglandet och 
inrättande av gemensam familjehemsrekrytering 
inom regionen håller på att byggas upp. Inrättande 
av gemensam familjehemsrekrytering i länet. 

Flyktingmottagning 
Hittills under 2017 (aug) har ca 118 st nya flykting
ar bosatt sig i Sävsjö kommun. Det är osäkert på 
vilket sätt det stora flyktingmottagandet de senaste 
åren kommer få ekonomisk påverkan på socialför
valtningens budget. Förvaltningen kan konstatera 
att målgruppen har behov av insatser inom alla 
verksamhetsområden, inte minst inom barn och 
unga området. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Enheten för ekonomiskt bistånd kommer intensifi
era 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 huvudmän
nen avseende personer som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel eller dopningsmedel. 
Under 2014-2016 genomför regeringen en satsning 
beträffande förbättrade stöd-och behandlingsin
satser vid omhändertagande av berusade personer. 
Målet är att utveckla alternativa lösningar till för
varing 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 om
händertas enligt lagen om omhändertagande av 
berusade personer, förkortat LOB. 
Verksamheten planeras starta under första kvarta
let 2019 och finansiering fördelas mellan regionen 
med 80 % och kommunerna 20 %. Under 2017-
2018 har länets kommuner fått ett tilläggsuppdra
get som innebär en översyn av Missbruks och be
roendevården i Jönköpings Län i sin helhet. 

Lagändring om spelberoende 
Lagändringen gäller personer som har problem 
med spel om pengar. Ändringen gäller från 1janu
ari 2018. Socialtjänstlagen och Hälso-och sjuk
vårdslagen får tillägg som likställer spelmissbruk 
med missbruk av alkohol eller droger. Kommunens 
socialtjänst får ansvar för att förebygga och mot
verka missbruk av spel om pengar. Socialnämnden 
får ansvar för att aktivt motverka spelmissbruk 
bland barn och unga. Kommun och regionen ska 
samverka om den enskildes spelberoende. Sjuk
vården får större ansvar att beakta barns behov av 
information, råd och stöd om föräldrar eller någon 
annan vuxen i hemmet är spelberoende. 



Socialnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Jmfkom Riket I ' 

Behov/Volymmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Antal bidragshushåll ekonomiskt bistånd/1000 inv 27 23 30 33 

Barn o unga 0-20 år/handläggare, åa 558 

Barn o unga 0-20 år i familjehem: 

Antal placeringar 32 33 32 

Antal placeringsdygn 6921 7606 9690 

Institution vuxna missbrukare: 

Antal placeringar 13 18 9 

Antal placeringsdygn 1182 2579 1537 

----- Nyckeltal -----
Jmfkom Riket 1, 

Resursmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Kostnad individ- och familjeomsorg kr/inv 3137 3567 3829 3198 2802 

Utbet ekonomiskt bistånd kr/inv, exkl 810 

flyktinghushåll 

Kostnad flyktingmottagande, 0-3 år, kr/inv 3210 4517 4626 2795 2168 

Kostnad familjehem, kr/inv 803 717 754 713 542 

Kostnad institution, bou, kr/inv 319 899 692 446 365 

Kostnad missbruksvård vuxna kr/inv 746 523 607 713 522 

' Jmfkom Riket 

Resultatmått 2016 2017 2016 2016 I' 2015 2014 

Vuxna med långvarigt 25,4% 30,4% 

ekonomiskt bistånd 

Ej återaktualiserade, 1 år efter avslutad 

utredning el insats: 

Barn 0-12 år 63% 86% 77% 

Unga 13-20 år 76% 78% 

Försörjningsstöd 75% 79% 

Vuxna med missbruksproblem 59% 72% 
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Socialnämnd 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belooo i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 47 210 29 343 37 343 25 484 25 484 25 484 

Personalkostnader -42 340 -45 209 -45 209 -44 688 -44 688 -44 688

Kapitalkostnader -175 -151 -151 -122 -122 -122

Övriga kostnader -34 409 -33 255 -32 255 -33 302 -33 311 -33 318

Nettokostnad -29 714 -49 272 -40 272 -52 628 -52 637 -52 644

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Åtgärder 
flykting 

350/o 

Försörj
ningsstöd 

17 0/o 

Övrig 
verksamhet 

15% 

Utredningar 
150/o 

Institution 
Familjehem 9 0/o 

9% 
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Skatte
medel 
650/o 

34 0/o 

Avgifter 
10/o 



Socialnämnd 

Stöd till äldre 

Verksamhetsområden: 
Äldreomsorgen ansvarar för särskilt boende och 
hemtjänst. Särskilt boende innefattar vårdboende 
och boende för personer med demens. Vidare kort
tidsplatser, dagverksamhet för personer med de
mens, öppen dagverksamhet för äldre- och perso
ner med funktionsnedsättning, anhörigstöd, upp
sökande verksamhet och frivillig arbete. Ansvar för 
råd och service samt myndighetsutövning inom 
området. 

Beskrivning av verksamheten: 
Särskilt boende 
I kommunen finns särskilda boenden för äldre, 
Ringgården, 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 minnes
problematik. 
Anläggningarna har tillsammans 122 platser. På 
anläggningarna erbjuds bostad, vård och omsorg, 
hälso- och sjukvård, rehabilitering gemensam mat
sal, aktiviteter samt service. 
En särskild avdelning för korttidsboende och av
lastning (Högagärde) med 8 platser finns i anlägg
ningen 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, omvård
nad och service. 

Hemtjänst för äldre och personer med funktions
nedsättning 
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 Sö
der. Sedan 2011 har LOV (Lagen om Valfri
het)tillämpats i kommunen under våren 2017 har 
LOV företaget valt att säga upp sitt avtal till 
koommunen. Antal hemtjänstärende uppgår i dag 
till 175 (187 jmf 2015). 

Trygghetslarm 
Trygghetslarm finns utplacerade i pensionärers 
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. I det ordinära boendet finns det ca 
280 utplacerade trygghetslarm. 
En av de regionala målbilderna inom de närmaste 
åren är att " säkerställa att kommunerna kan möta 
teknikomvandlingen och tillhandahålla trygghets
larm enligt lämplig teknik" .Arbetet med att byta ut 
analoga trygghetslarm till mobila trygghetslarm 
har påbörjats under våren 2017. 
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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 kommuninvå
nare som fyllt 76 år. 

Dagverksamhetför äldre och personer medfunk
tionsnedsättning 
Personer som har minnesproblematik eller har 
behov av socialt utbyte kan erbjudas detta på 
kommunens dagverksamhet som är placerad på 
mötesplatsen Brygghörnan 

Mötesplats för livskvalite 
Sedan hösten 2015 finns en mötesplats/ träffpunkt 
Brygghörnan för olika målgrupper inom social
tjänsten i f.d. apotekslokalen i Sävsjö. Mötesplat
sen ha friskvårdinriktning, anhörigcafeer, tillgång 
till gym del med träningsredskap och möjlighet till 
social samvaro. 

Ansvar råd och service och myndighetsutövning 
Sedan hösten 2015 ligger myndighetsutövningen 
för LSS och äldreomsorg under vård och omsorg. 

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

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

Ett utvecklingsprojekt " Det goda äldrelivet i Sävsjö 
kommun" pågår med syfte att planera för ett bra 
äldreliv i framtiden vad gäller bostäder, ett friskare 
liv. Sociala aktiviteter och att utveckla vård och
omsorg till en attraktiv arbetsgivare. Länets kom
muner och Regionen har arbetat fram en strategi
och handlingsplan för Äldre 2015- 2017 som ska
följas.

Under 2017 har socialförvaltningen fått i uppdrag 
att ta fram en ny äldreplan i samverkan. 



Socialnämnd 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Nya bemanningsföreskifter för särskilt boende har 
trätt ikraft där regelverket berör personalinsatser 
vid vård av personer oavsett om personen vårdas 
på demensboende eller vårdboende. 
Att öka bemanningen på våra särskilda boenden är 
en viktig del för att kunna möta de ökade omvård
nands insatserna med patientsäkerhet och god 
kvalite. 

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 ut
veckling av sättet att fördela resurser. 
I kommunens årliga budgetprocess arbetar social
nämnden med anslags-finansierade behov av vo
lymförändringar. En konsekvens av att arbeta med 
anslags-finansierade behov är att det kan leda till 
ett minskat ansvarstagande och budgethållning i 
organisationen samt en resursfördelning som inte 
är transperent, det vill säga kopplingen mellan mål 
och resursfördelning så verksamheten uppnår av
sedda resultat. 

En ny säkrare dokumentationsmodell med nation
ellt fackspråk, IBIC/ ÄBIC (Individens behov i 
centrum/ äldre personers behov i centrum) är ak
tuell att införa för all personal inom vård och om
sorg med fokus på äldreomsorgen. 

Verksamhetsutveckling med stöd av teknik är ett 
fortsatt arbete inom äldreomsorgen för att kvali
tetssäkra och effektivisera vårt arbetssätt. 

Uppstart av ytterligare mötesplatser/ träffpunkter 
för livskvalite (seniorcentral) bör vara aktuellt att 
få möjlighet till start även i ytterområdena för att 
b.la utveckla det goda äldrelivet med fokus på
friskvård och förebyggande arbete.

Eftersom allt mer kvalificerad vård utförs i kom
men har vi behov av att höja kompetensen hos vår 
personal i ex. palliativ vård, hemsjukvård och de
mens under de kommande åren. 

En satsning på att vi ska bli en attraktiv arbetsgi
vare är viktig och arbeta för heltid som norm. 

En ny nationell kvalitetsplan håller på at arbetas 
fram på uppdrag av socialdepartementet. Syftet är 
att genom långsiktiga insatser inom strategiskt 
viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet 
i den framtida äldreomsorgen. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Kommunen står inför en påtaglig ökning av antalet 
äldre under 2020-talet. En planering pågår att gå 
ur fastigheten Högliden och att ersättningslokaler 
ska utses. Viktigaste åtgärden i planen är att verk
samheten kommer att behöva anpassas efter nya 
förutsättningar. För att omkring 2019 ersättas 
med modern mer personaleffektiv byggnad. 

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 2017-2030 beräknas 
andelen personer 65-79 år att öka för att år 2030 
vara ca 111 fler än idag, andelen 80-84 är beräknas 
öka med ca 218 samt 85 år och äldre med ca 103 
personer. Totalt blir det en ökning med 432 perso
ner 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Jmf kom Riket 

Behov/Volymmått 2016 2017 2016 2017 2015 2014 

Befolkning 65+ 23,4% 25,6% 23,3% 23,3% 23% 

(I parentes visas antal) (2663) (2707) (6817) (2614 (2558) 

Befolkning 80+ 6,8 6,3 6,0 6,7 6,8% 

{I parentes visas antal) (778) (667) (1 748) (751) (753) 

65+ med plats i sb 4,1% 3,2% 4,0% 4,6% 4,6% 

80+ med plats i sb 12,6% 10,4% 12,4% 14,2% 13,7% 

65+ med hemtjänst 6,2% 7,0% 7,6% 6,2% 6,0% 

80+ med hemtjänst 15,7% 20,0% 21,3% 15,7% 15,5% 
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Socialnämnd 

----- Nyckeltal -----
Jmfkom Riket 

Resursmått 2016 2017 2016 2017 2015 2014 

Kostnad äldreomsorg kr/inv. 13584 14486 14210 13 705 

Kostnad per brukare: 

Särskilt boende, årskostn tkr 860 1 106 899 816 823 

Ordinärt boende, årskostn tkr 200 220 

Jmfkom Riket 

Resulta tmått 2016 2017 2016 2017 2015 2014 

Väntetid i dgr, an sökan till 33 45 57 20 

erbjudet inflyttningsdatum, sb  

Persona lkontinuitet, dgr hem- 13 16 15 12 

tjänst 

B rukarbed ömning- helhets-

syn: 

Andel nöjda, särskilt boende 84% 83% 83% 89% 94% 

Andel nöjda, ordinärt boende 86% 78% 77% 97% 94% 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopoitkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 35 163 34268 34268 34268 34268 34268 
Personalkostnader -93 6 92 -89 736 -89 736 -93 302 -93 302 -93 302
Kapita lkostnader -468 -40 0 -40 0 -519 -519 -519
övriga kostnader -47 629 -49 40 1 - 49 6 51 -49 293 -49 921 -50 354
Nettokostnad -106 626 -105 269 -105 519 -108846 -109 474 -109 907

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Särskilt 
boende 
47% 

Ordinärt 

Övrigt 
24% 
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Skatte
medel 
70% 

6% 

Försäljning 
21 % 



Socialnämnd 

Stöd till personer med funktionshinder 

Verksamhetsområden: 
Funktionshinderomsorgen ansvarar för stöd, ser
vice och omvårdnad till vissa funktionshindrade i 
vissa fall, i enlighet med lag om stöd och service för 
vissa funktionshindrade; LSS. Häri ryms bl a led
sagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, per
sonlig assistent, bostad med särskild service, kon
taktpersoner 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 be
höver hjälp med sin personliga hygien, måltider, 
att klä på sig, att kommunisera med andra eller 
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 
om den funktionshindrade( grundläggande behov) 

Personlig assistans enligt SFB (socialförsäkrings
balken) 
I dagsläget finns det 24 (32 jmf 2015) brukare som 
har beslut om personlig assistans från Försäk
ringskassan Det har minskat med åtta sista året 
pga 5 avslag ifrån FK. 2 brukare har avlidit samt 1 
har flyttat från kommunen Försäkringskassan hål
ler fortfarande på med två-årsomprövningar som i 
stort sett legat nere sedan 7 år tillbaka. LSS-lagen 
har inte förändrats däremot försäkringskassans 
policy, utredningsförfarande samt tillämpning av 
grundläggande behov dubbel assistans och jour
tid(väntetid). Det finns 20 brukare som har be
manning dygnet runt en del med dubbelbeman
ning. 

Personlig assistans enligt LSS 
Beviljas till personer som har grundläggande behov 
mindre än 20 veckotimmar men tillsammans med 
övriga behov kan behovet överstiga 20 veckotim
mar. 

16 (18) brukare har beslut om personlig assistans 
från kommunen en minskning med 2 ärenden En 
efterfrågan märks från personer med invandrar
bakgrund både när det gäller vuxna och barn. 

Boende 
Kommunen har totalt 20 gruppbostäder inom om
sorgen fördelat på Gruppboendet Eksjöhovgårds
vägen, Sävsjö med 4 bostäder, Gruppboendet 
Odengatan, Sävsjö med 4 bostäder Gruppboendet 
Ljungagatan, Sävsjö med 4 bostäder. På ytterom
rådet finns i Vrigstad gruppboendet Biskosbo, med 
4 bostäder och i Stockaryd gruppboendet Mejeriga
tan med 4 bostäder. En tillbyggnad håller på att 
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färdigställas vid gruppboendet Eksjöhovgårdvägen 
under hösten 2017. 

Kontaktpersoner 
Kontaktperson är ett stöd till personer med funkt
ionsnedsättning som saknar gemenskap med andra 
t ex med anhöriga, i arbetslivet eller fritidssam
manhang. Syftet med insatsen är att bryta isole
ring. 22 (25) personer har aktuellt beslut. 

Ledsagarservice 
Ledsagarservice är främst en insats för den som 
behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika akti
viteter i närmiljön inom kommunen eller i närlig
gande kommuner. Att vara sällskap under en akti
vitet är inte det primära syftet utan insatsen ska ha 
en speciell aktivitet tex en kulturaktivitet eller 
promenad. Det finns 25 (23) personer som har 
beslut om ledsagarservice. En liten ökning under 
senaste året, fler har fått diagnoser inom autism
spektrat och ansöker om insatsen. 

Korttidsvistelse/ korttidstillsyn 
Korttidsverksamheten vänder sig till 
barn/ungdomar och vuxna med omfattande funkt
ionshinder 15 där anhöriga behöver avlastning 
dygnet runt i kortare eller längre perioder dygnet 
runt. 

Korttidstillsyn 
Tillsyn för skolungdom över 12 år då föräldrarna 
arbetar eller studerar 3. 

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

Brukarmedverkan 
Under 2016 har kommunen utbildat två handle
dare 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 livskvalite 
En mötesplats/ träffpunkt finns för olika målgrup
per inom socialtjänsten i f.d. apotekslokalen i Säv
sjö. Mötesplatsen har bl a friskvårdinriktning, 
anhörigcafäer, tillgång till gymdel med tränings
redskap 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 tillsam-
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mans 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 ska arbeta 
för att undanröja hinder för full delaktighet i sam
hället för personer med funktionsnedsättning. 
Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsätt
ning förutsättningar för självständighet och själv
bestämmande." 

Här ses Kommunala rådet för funktionshinderfrå
gor som en viktig aktör i arbetet med att undanröja 
hinder. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
En ökad efterfrågan på insatsen kontaktperson och 
ledsagare kan antas även kommande år. Oftast 
klarar personerna sin vardag men har svårt med 
verbal och icke-verbal kommunikation och blir ofta 
isolerade på grund av detta. 

Det finns en stor osäkerhet kring Försäkringskas
sans omprövningar av personlig assistans. Som en 
konsekvens av kostnadsutvecklingen för personlig 
assistans är att Försäkringskassan sedan år 2014 

vid omprövningar av pågående assistansärenden 
avslagit flera av dessa ärenden då de inte utifrån 
gällande regelverk, bedöms uppnå nivån för grund
läggande behov. För kommunen innebär detta fulla 
kostnadsansvar som kommunen inte har kostnads
täckning för. Flera avslag har gjorts och väntas bli 
fler under 2017.

Behov av fler bostäder med särskild service finns. 
Samtliga boendeplatser i kommunen är idag be
lagda totalt 23 bostäder Det finns beslut om 
gruppbostad för 4 personer. Tre beslut kommer att 
kunna verkställas inom en månad, ett beslut kom
mer inte kunna verkställas då det saknas ledig bo
stad. Verkställs inte besluten utdöms vite av IVO. 
(Inspektionen för vård och omsorg) om inte perso
nen bedöms ha den hjälp som behövs i sin nuva
rande bostad. 

Ytterligare personer bedöms ha behov av gruppbo
stad och/alt servicebostad inom en snar framtid. 
Nybyggnation av boende krävs. 

Det finns idag minst 10 personer mellan 20 och 57 
år som bor med sina föräldrar och som när föräl
dern blir äldre och inte orkar längre eller när per
sonen vill flytta hemifrån och ansöker om boende 
inte kommer att klara eget boende utan stöd. Frå-
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gan är om det blir gruppbostad, servicebostad, 
personlig assistans eller boendestöd? 

En förhoppning mot att kunna använda mer IT 
teknik inom funktionsnedsättning skulle innebära 
bättre tillgänglighet, service och kvalite. Arbete 
med att utveckla brukarnas delaktighet pågår, det 
kan medföra att efterfrågan på IT tekniken kan 
komma att öka och därmed utbildningssatsningar 
för brukare och personal. 

Ny IT-teknik krävs också av Försäkringskassan för 
redovisning av personlig assistans enligt SFB. 

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

En ny metod för dokumentation ska införas under 
de kommande åren. IBIC individens behov i cent
rum, är ett behovsinriktat och systematiskt arbets
sätt för personal som arbetar med vuxna personer 
oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån 
SoL och LSS. IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC 
det ska implementeras de kommande åren 

Insatsen boendestöd till målgruppen inom funk
tionsnedsättning har uppmärksammats det senaste 
året och en sådan insats behöver startas inom det 
närmaste 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 an
ledning av den förändring som skett de senaste 
åren med fler avslag från försäkringskassan. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2020: 
Det kan bli en ökad efterfrågan från brukare och 
deras anhöriga om gruppbostad eller bostad med 
särskild service liksom kontaktperson och ledsa
gare. Fortsatt osäkerhet vad kommunens kostnad 
blir när Försäkringskassan gör sina omprövningar. 

Efterfrågan på LSS-insatser från personer med 
utländsk härkomst ökar. 

Öka användningen av IT i verksamheten för att ha 
en välfungerande informationsöverföring och pati
entsäker dokumentation för vårdpersonalen. In
föra mobil åtkomst av information till personal ex. 
hos brukare för ökad patientsäkerhet och övrig 
information. 
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----- Omsättningstal /Volymer-----
Jmfkom Riket 

Behov/Volymmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Antal ärenden för personlig 
assistans: 

Enligt LASS 26 29 34 

Enligt LSS 18 18 17 

----- Nyckeltal -----
I Jmf kom Riket 

Resursmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Kostnad funktionsnedsättning, 
totalt, kr/inv 12 729 12 102 

Kostnad boende LSS per bru-
kare, tkr 

822 788 827 695 721 

Kostnad personlig assistans 4245 2173 1644 3646 2814 

LASS exkl ersättning FK, 
kr/inv 

I Jmfkom Riket I 

Resultatmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Utredningstid, antal dgr ansökan 

I I Itill beslut LSS 
so 51 48 18 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 31 784 33 185 35 19 5 31884 31884 31884 

Personalkostnader -67 511 -65 471 -65 471 -67 641 -67 641 -67 641

Kapitalkostnader -17 -16 -16 -20 -20 -20

övriga kostnader -18 159 -15 162 -14 772 -14 898 -14 900 -14 90 3

Nettokostnad -53 903 -47 464 -45 064 -SO 675 -50 677 -SO 680

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Personlig 

assistans 

62% 

korttids 

4% 

9% 

Gruppboend 

e 

25% 

78 

Skatte

medel 

59% 

Hyror 

1% 

Bidrag 

39% 



Socialnämnd 

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA) 

Verksamhetsområden: 
Ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsätt
ningar 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 arbets
marknadens förfogande. Verksamhetsområdet 
inkluderar även daglig verksamhet enligt LSS. 

Beskrivning av verksamheten: 

AME Jobhuset 
Socialförvaltningen administrerar kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningens arbets
marknadsenhet är förlagd till "Jobbhuset". Där 
samordnas verksamheten med bland annat projekt 
som "Ingjuta Entre" och SE-projektet som finan
sieras via FINSAM-förbundet. Jobbhuset samarbe
tar aktivt med Arbetsförmedlingen och försäk
ringskassan. 

Behov av försörjningsstöd har i de flesta fall en 
koppling till arbete och sysselsättning, d v s  den 
enskilde kan inte försörja sig genom arbete. Beho
vet av satsningar där kommunen arbetar för att 
skapa förutsättningar att ge både ungdomar och 
vuxna möjlighet till praktik, arbete och sysselsätt
ning inom och utom kommunens verksamheter 
stärks därför ytterligare. 

Daglig verksamhet Hantverkaren 
Daglig verksamhet för personer enligt LSS, bedrivs 
i moderna lokaler på Hantverkargatan i Sävsjö. 
Vidare bedrivs daglig verksamhet på "Smörblom
man" i Stockaryd. Ett antal personer har sin dag
liga verksamhet på något av de två företag i kom
munen med vilka ett samarbetsavtal tecknats. 
Sammanlagt finns ett 55-tal personer i hela den 
dagliga verksamheten. 

Kameleonten 
Kommunen har sedan 1995 haft ansvar för syssel
sättning till personer med psykiska funktionsned
sättningar. På Kameleonten bedrivs dagverksam
het. Hit kan personer med psykisk funktionsned
sättning komma för stöd och sysselsättning. Vissa 
personer har sin dagliga sysselsättning på ett par 
av kommunens företag med vilka ett samarbetsav
tal tecknats. 

Arbete med utvecklingsstrategin 
I Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2016-2022 
står det i visionen att vi "ska arbeta.för kostnadsef
fektivisering och god ekonomisk hushållning" 
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Minska behovet av försörjningsstöd genom att öka 
människors självständighet genom arbete och 
sysselsättning. Entreprenörskap och ungdomars 
initiativ och engagemang för att minska arbetslös
heten 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 budgetåret 2018: 
Trots väldigt begränsade personalresurser genom
förs idag omfattande insatser för målgruppen, men 
fler åtgärder behövs för att minska den totala ar
betslösheten. Utvecklingen av arbetslösheten bland 
personer i åldersintervallet 16-24 år visar en posi
tiv utveckling för år 2018. Arbetslösheten i kom
munen per sista augusti 2017 visar på 8,9 %. 

En gemensam arbetsmarknadssenhet 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 på
frestningar på alla verksamheter. Tillgängligheten 
bör vara central, för att skapa bästa förutsättning 
för målgruppen där berörda aktörer finns i samma 
enhet. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Den framtida socialtjänsten innebär en rad utma
ningar och det finns skäl att anta att anpassningar 
av arbetssätt och metoder måste utvecklas för att 
bistå med stöd och service till målgruppen inom 
SIA. Dokumentationskraven ökar varvid en doku
mentationsmodul för enheten har införs för all 
personal inom enheten. 
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----- Omsättningstal /Volymer-----

Behov/Volymmått 

Deltagare i kommunala 

a rbetsma rknadsåtgä rder 

Antal personer i daglig 

verksamhet 

Deltagare inom arbetsmark-

nadsenheten, 0-24 år 

Deltagare inom arbetsmark-

nadsenheten, 25 år och äldre 

Resursmått 

Nettokostnad arbetsmark-

nadsåtgärder, kr/inv. 

Anställda som arbetar med 

arbetsmarknadsfrågor, åa 

Resultatmått 

Kommunala arbetsmarknads-

anställningar, åa 

Deltagare som börjat arbeta 

efter avslut från kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet 

Jmfkom 
2016 2017 2016 

168 99 

35% 28% 

65% 72% 

----- Nyckeltal -----

2016 2017 

456 

6,0 

2016 2017 

7 

33% 

I! 
Jmfkom

2016 

349 

5,0 

l Jmfkom
2016

54 

36% 

Riket 
2016 

396 

30% 

70% 

Riket 
2016 

461 

20,0 

Riket 
2016 

71 

27% 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Ars- Prognos Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag 
Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 

Intäkter 4 753 3 274 3 274 3 274 

Personalkostnader -11 228 -9 972 -9 972 -10 576

Kapitalkostnader -9 -8 -8 -3
Övriga kostnader -2 834 -2 495 -2 495 -2 503
Nettokostnad -9 318 -9 201 -9 201 -9 808 

2015 2014 

152 146 

58 

30% 8% 

70% 92% 

2015 2014 

387 463 

5,0 

I 
2015 2014 

8 10 

36% 32% 

Nämnds- Nämnds-
förslag förslag 
2019 2020 

3 274 3 274 

-10 576 -10 576
-3 -3

-2 506 -2 508

-9 811 -9 813

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 
Arbets

marknads· 

åtgärder 

46% 

Dag

verksamhet 

10% 

Daglig 

verksamhet 

44% 
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Skatte· 

medel 

760/o 

15 0/o 

Försäljning 

9 0/o 



Socialnämnd 

Hälso- och sjukvård (HSL) 

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. Vidare ansvar för kom
munal rehabilitering i särskilda boenden och ordi
nära boenden samt förskrivning och utprovning av 
hjälpmedel. 

Beskrivning av verksamheten: 
Från och med 1 januari 2013 har ett kommunalt 
övertagande av hemsjukvården från landstinget 
genomförts. 

Under år 2015 har ansvaret för habilitering föränd
rats i Jönköpings Län. Region Jönköping ansvarar 
numera för specialistinsatser från Habiliterings
centrum och kommunerna för habilitering i varda
gen. 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. På varje särskilt boende 
finns tillgång till arbetsterapeut. Det innebär att de 
boende ges betydligt större möjligheter till plan
mässig aktivering och träning. I kommunen finns 
dessutom tillgång till sjukgymnast. Från och med 
2013 har kommunen ansvar för att det finns ar
betsterapeut och sjukgymnast i hemsjukvården, all 
hjälpmedelsverksamhet är också kommunens an
svar. 

Tekniska hjälpmedel 
En viktig 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 t ex alla 
individuella rullstolar och permobiler från Hjälp
medelscentralen. 
Höj- och sänkbara sängar har blivit ett viktigt ar
betsredskap i vården och varje bostad inom särskilt 
boende äldreomsorgen utrustas med en sådan säng 
eftersom omvårdnadsbehovet oftast är stort då 
man flyttar till ett särskilt boende. 

Arbete med utvecklingsstrategin 
Fortsatt arbete med att utveckla hemteam där per
soner med behov av rehabilitering kan återfå sina 
funktioner snabbare i sin hemmiljö som kan leda 
till trygghet och tillit i hemmiljö. 
Fortsatt förebyggande arbete med att registrera i 
kvalitetsregistren för att undvika fall, trycksår och 
viktminskning. Följa utvecklingen inom hälso- och 
sjukvården så att vi inhämtar nya rön och kun-
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skaper 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 2015-2017 
där bl. a hälsofrämjande arbete, god läkemedels
användning, god rehabilitering vid stroke och god 
värd och omsorg vid psykisk ohälsa lyfts fram som 
förbättringsarbete. 

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

Större förändringar budgetåret 2018: 
Från och med 2018-01-15 införs den nya lagen 
"Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård" vilket innebär nya arbetssätt för både 
slutenvård, vårdcentral och kommun. Kostnadsut
vecklingen av hemsjukvården måste följas. 

Eftersom Jönköpings Region planerar att stänga 
ner ytterligare platser inom slutenvården kommer 
troligtvis vården för en del av patienterna behöva 
ske i hemkommunen med hjälp av kommunens 
personal och med primärvårdens försorg. Det in
nebär att kommunen kan komma att vara i behov 
att nyanställa flera legitimerade HSL personal 
framöver. 

En alltmer kvalificerad vård ges redan nu i kom
munen och en samverkan mellan sluten
vård/primärvård och kommun kommer att vara 
viktig de kommande åren. 

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

Andra insatser som är aktuella är att ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för att kunna vara upp
daterade och kunna tillämpa en hög patientsäker
het 

Arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare för att 
kunna genomföra bra rekryteringar. En ny säkrare 
dokumentationsmodell med nationellt fackspråk, 
IBIC/ ÄBIC (Individens behov i centrum/ äldre 
personers 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 rehabilite
ring 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 2019 och 2020 med utblick 2021: 

Fortsatt arbete med samverkan kommun-, primär
och slutenvård för kommuninvånarnas bästa blir 
allt viktigare i och med att reglerna för utskriv
ningsklara patienter kommer att förändras. 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Jmfkom Riket 

Behov/Volymmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Invånare 65+ som varit mot- 14,5% 11,4% 14,3% 18,8% 

tagare av hemsjukvård, andel 

----- Nyckeltal -----
I Jmfkom Riket I 

Resursmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Årsarbetare, kommunalt an- 21 47 22 25 
ställda sjuksköterskor, antal 

Jmfkom I' Riket ! 
Resultatmått 2016 2017 2016 2016 2015 2014 

Närstående till avlidna perso-
ner 65+ år på boende eller 50% 74% 94% 65% 

med hemsjukvård som erbju-
dits eftersamtal, andel 

Personer med aktuell vård- 100% 
plan inom hem-
tjänst/hemsjukvård äldre-
omsorg, andel 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-
Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 790 350 350 350 350 350 

Personalkostnader -13 634 -14 645 -14 645 -15 285 -15 285 -15 285

Kapitalkostnader -70 -66 -66 -65 -65 -65

Övriga kostnader -5 449 -3 986 -3 626 -3 963 -3 978 -3 991

Nettokostnad -18 363 -18 347 -17 987 -18 963 -18 978 -18 991

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 
Hemsjukvård 

100 % 

0% 
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Skatte

medel 

99 % 

Avgifter 

1% 



Kultur- och fritidsnämnd 

Sammandrag av budget Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 
Kostnad per invånare: 

Nämndens mål: 

Ekonomi: 

Susanne Sjögren (S) 

7 
Ola Bengtsson 
1 819 kr (f g år 1 809 kr) 

1. Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.

Kvalitet: 
2. Att andelen deltagare i förhållande till befolkningsmängd, i verksamheter kopplade till nämndens

ansvarsområden, ökar.

Medarbetare: 

3. Att medarbetarna inom kultur- och fritidsverksamheten kan tänka sig att rekommendera Sävsjö kommun
som arbetsgivare.

Samverkan och delaktighet: 

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

Mätning av mål: 
1.1 Att minst 5 investeringsprojekt genomförs med energibesparande åtgärder 2018. 

1.2 Att den faktiska energiförbrukningen i nämndens fastigheter och anläggningar minskar med 0,5 % 2017-

2018. 
2.1 Mäts genom antal deltagare i förhållande till befolkning. Gäller aktivitetsbidrag, fritidsgård, Familjebad, 

bibliotek och beläggning i anläggningar. 
3.1 Minst 90 % av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare. 
4.1 Antalet samarbetspartners i det fortsatta arbetet med allaktivitetscenter skall 2018 vara minst 15 st. 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos 
Bokslut budget Bokslut 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 

Intäkter 6 0 65 5 836 6 121 

Personalkostnader -9 697 -10 080 -1 0 321

Kapitalkostnader -1 0 40 -9 44 -989

Övriga kostnader -15 980 -15 121 -1 6 321

NETTOKOSTNAD -20 652 -20 309 -21510

Nämndens kostnader 

Kapital 
3% 

Nämnds-
förslag 
2018 

7184 

-11 136

-950

-15 808

-20 710

83 

Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad Planerad 
förslag förslag ram ram ram 
2019 2020 2018 2019 2020 

7184 7184 7184 7184 7184 

-11 136 -11 136 -11 274 -11 274 -11 274

-950 -950 -950 -950 -950

-15 868 -15 930 -18 178 -18 238 -18 300

-20 770 -20 832 -23 218 -23 278 -23 340

Nämndens finansiering 

Bidrag 
2% 

Avgifter 
för

säljning, 
hyror 
24% 



Kultur- och fritidsnämnd 

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration 

Verksamhetsområden: 
Nämnd, administration, kulturstipendium och 
lotteritillstånd med mera. 

Beskrivning av verksamheten: 
Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter 
och beräknas sammanträda vid 10 tillfällen per är. 

Den gemensamma administrationen för alla 
verksamhetsområden under kultur- och 
fritidsnämnden är serviceförvaltningen. 

Verksamheten består exempelvis av: 
• 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,
• ansvar för biblioteksverksamhet,
• ansvar för verksamhet inom kulturområdet
• ansvar för programverksamhet i form av

konserter, teater, utställningar i egen regi och i
samarbete med föreningar,

• ansvar för kulturstipendium,
• ansvar för fritidsgårdsverksamhet,
• ansvar för lovverksamhet,
• ansvar för fiskefrågor,
• ansvar för campingverksamhet,
• ansvar för tillståndsgivning enligt 

lotteriförordningen, 
• ansvar för att lämna stöd och bidrag till

föreningsverksamhet, föreningsanläggningar,
studieförbund,

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

Genom att arbeta med att tillgängligöra 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 allaktivitetshus 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 budgetåret 2018: 
Implementering av ett webbaserat system för 
föreningars ansökningar om lokalt aktivitetsstöd, 
andra bidrag och bokningar. 

En tydligare och effektivare ledningsorganisation i 
hela serviceförvaltningen förverkligas. 

I samverkan med sjukvården arbeta med Fysisk 
aktivitet på recept. 

Ökade medel för bidrag till föreningslivet. 

Investeringar i anläggningar såsom Ishall och 
omklädningsrum. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
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 
livsstilutvecklings arbeta fokuserat med kultur- och 
fritidsfrågor genom nyskapande verksamheter i en 
nära samverkan med föreningsliv och ungdomar. 



Kultur- och fritidsnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Antal uthyrningsobjekt 12 12 12 12 12 12 12 

Antal sammanträden 6 10 10 10 10 10 10 

---- Ekonomi i sammandrag-----
Ars- Proanos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 
Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 477 302 456 522 522 522 

Personalkostnader -1471 -1603 -1494 -1553 -1553 -1553

Kapitalkostnader 0 0 -6 -6 -6 -6

Övriga kostnader -342 -341 -425 -357 -367 -377

Nettokostnad -1336 -1 642 -146 9 -1394 -1404 -1414

85 



Kultur- och fritidsnämnd 

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. 

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 
verksamheterna skapar, bidrar också till ett 
öppnare och mer inkluderande samhälle. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Digitalisering av bidragshandläggning 
färdigställs. 
Det lokala aktivitetsstödet höjs med 0,25 kr per 
deltagaraktivitet till föreningarnas barn- och 
ungdomsverksamheten. 
Anslagen till arrangemangsbidrag, 
samlingslokaler och idrottsanläggningar ökar. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
För kommande år föreslås att det lokala 
aktivitetsstödet årligen höjs med 0,25 kronor 
per deltagaraktivitet. 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 
I 

2018 2019 2020 

Antal deltagaraktiviteter per år 70 167 68 536 75 000 75000 80 000 80 000 80 000 

Antal föreningar som erhåller 

lokalt aktivitetsstöd för barn-

och ungdomsverksamhet 29 28 31 29 31 31 31 

----- Nyckeltal -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 
I 

2020 

Lokalt aktivitetsbidrag per 

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

---- Ekonomi i sammandrag-----
Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 
Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Övriga kostnader -3 828 -3 347 -4 047 -3 447 -3 447 -3 447
Nettokostnad -3 828 -3 347 -4 047 -3 447 -3 447 -3 447
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Kultur- och fritidsnämnd 

Idrott-, fritid- och turistanläggningar 
Verksamhetsområden: 
Idrottsanläggningar 
Motionsspår, vandringsled 
Sporthall 
Ishall 
Fritidslokaler 
Friluftsbad 
Vallsjöbadens fritidsanläggning 
Sävsjö Camping 

Beskrivning av verksamheten: 
Programmet omfattar verksamheterna vid följande 
anläggningar: 

Hofgårdsvallen med 1 konstgräsplan och 1 
gräsfotbollsplan, friidrottsanläggning, 
servicebyggnad med 5 st omklädningsrum, 
föreningsförråd, personalutrymmen, garage, samt 
grönytor för fotbollsträning och lek. 
Gräsyteverksamheten pågår normalt under ca 6 
månader frän 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. 

Tennisbanor vid Sävsjö Sporthall som sköts av 
förening mot kommunalt bidrag. 

Sävsjö sporthall med föreningslokal. Kiosk/
serveringsverksamheten utarrenderad till förening. 
Verksamheten pågår hela året. 

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. Motionsspären runt 
Eksjöhovgårdssjön samt Vandringsleden 
Höglandsleden 42 km som sköts av förening mot 
kommunalt bidrag. 
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Fastigheten STG 760 i Sävsjö bestående av 
klubblokal som är uthyrd till förening samt garage 
för kultur- och fritidsförvaltningens 
idrottsplatsverksamhet. 

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 fri tidsanläggning med 
utomhusdansbana, serveringsbyggnad med kiosk, 
bangolf, friluftsbad med bryggor. Verksamheten är 
utarrenderad till förening. 

Sävsjö camping med 10 st 4-bädds campingstugor, 
ett 60-tal campingtomter, varav 34 st med 
elanslutning. Bangolf, beachvolleyboll plan, 
streetbasketplan. Dessutom finns Hofgärdsbadets 
friluftsbad i direkt anslutning till 
campinganläggningen. 

Utomhusgymmet som är placerat inom Sävsjö 
Fritidscenter i anslutning till Eksjöhovgärdssjön 
och övriga fritidsanläggningar inom området. 

Arbete med utvecklingsstrategin 
Arbeta med att ständigt utveckla och förbättra 
kommunens 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 
energieff ektiviseringså tgärder på anläggningarna, 
såsom solceller och fjärrvärme. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Fortsatt utveckling av Ishall och omklädningsrum. 
Investeringar i Sävsjö camping. Färdigställande av 
Beachhandbollsplan. Installering av handikapphiss 
i sporthallen. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Fortsatt modernisering av anläggningar. Extra 
fokus på spontanidrott 



Kultur- och fritidsnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Antalet uthyrda timmar per år 
Sporthallen, Sävsjö 2166 2290 2400 2400 2400 2400 2400 

Idrott och gymnastikhallar 4078 4271 4370 4500 4370 4370 4400 

Ishallen, Sävsjö 1489 1490 1500 1500 1500 1500 1500 

Hofgårdsvallens 2 fotbollsplaner 564 1653 1200 1500 1500 1500 1500 

----- Nyckeltal -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 
I 

2017 2018 2019 2020 

Antal uthyrningstimmar/inv. 0,75 0,8 0,8 0,85 0,9 0,9 0,9 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Beloop i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 576 533 547 572 572 572 

Personalkostnader -1505 -1623 -1856 -1848 -1848 -1848

Kapitalkostnader -781 -709 -730 -697 -697 -697

övriga kostnader -3 526 -3 434 -3 596 -3 503 -3 513 -3 523

Nettokostnad -5 236 -5 233 -5 635 -5 476 -5 486 -5 496
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Kultur- och fritidsnämnd 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsområden: 
Huvudbibliotek, Sävsjö 
Biblioteksfilial i Vrigstad 
Biblioteksfilial i Stockaryd 
Biblioteksfilial i Rörvik 
Konsumentrådgivning 

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 t.ex. 
föreläsningar. Alla biblioteksfilialer är integrerade 
med skolbiblioteken. Verksamheten inrymmer 
också kommunens konsumentrådgivning. 

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 och att 
turistbyrån 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 budgetåret 2018: 
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. Bemanningen i verksamheten kommer 
därmed att utökas 2018. Under 2018 bör framtida 
hantering av konsumentrådgivning beslutas. 

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. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Utveckling av biblioteket som mötesplats. 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

' 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Antal aktiva låntagare 3 419 3338 3500 3500 3500 3500 3500 

Antal mediautlån 81 205 76024 83000 79000 83000 83000 83000 

---- Ekonomi i sammandrag-----
Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Be/ooo i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 383 185 272 361 361 361 

Personalkostnader -2145 -2 16 1 -216 4 -2 539 -2 539 -2 539

Ka pita !kostnader -47 -34 -43 -42 -42 -42

Övriga kostnader -1 849 -1 6 77 -2105 -2128 -2138 -2150

Nettokostnad -3 658 -3 687 -4 040 -4 348 -4 358 -4 370
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Kultur- och fritidsnämnd 

Familjebadet 

Verksamhetsområden: 
Familjebad inkl. simundervisning. 

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. 

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 budgetåret 2018: 
Uppgradering av kassasystem. Utredning av framtida 
utveckling fortlöper, rehabpool och utökade 
omklädnings och träningsytrymmen är tänkbara 
utvecklingsområden. 2018 är första helåret med FAR. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 
2021: 
Ständigt utveckla Familjebadet och dess verksamheter 
för att kunna bibehålla besöksnivån och även locka nya 
besökare till anläggningen. 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Boksl11t Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

20:1:5 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Besöksantal i Familjebadet 74705 I 69000 I 69000 I 69000 I 75000 I 11000 I 80000

----- Nyckeltal -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Kostnad per besökare i kr 61,5 I 72,5 I 67,5 I 671 58 I 571 55 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 
Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 
Intäkter 3 965 4 128 3 694 4 575 4 575 4 575 
Personalkostnader -3 551 -3 670 -3 455 -3 883 -3 883 -3 883
Kapitalkostnader -213 -200 -210 -205 -205 -205 
övriga kostnader -5 047 -4 930 -4 667 -4 859 -4 879 -4 899
Nettokostnad -4 846 -4 672 -4 638 -4 372 -4 392 -4 412
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Kultur- och fritidsnämnd 

Fritidsgårdsverksamhet 

Verksamhetsområden: 
Fritidsgårdsverksamhet inkl. lovverksamhet. 
Drift av upplevelseverksamhet på 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 
ar. 

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 budgetåret 2018: 
Genom en större personaluppräkning har grunden 

lagts för ett mer kvalitativt innehåll med planering 
och utåtriktad verksamhet. Ett intensivare 
samarbete med skolan blir verklighet med 
förvaltningsöverskridande 
mellanstadieverksamhet och 
skolavslutningsfirande. 

Lovverksamheten utökas, bland annat genom 
statligt tillskott ämnat till sommarlovsaktiviteter 
för barn mellan 6-15 år. 

Utredning och förverkligande av Allaktivitetscenter 
fortsätter. 

Särskilt fokus läggs också på integration för de 
unga vuxna, som uttryckt att det saknas en neutral 
mötesplats där man kan träffa och odla intressen 
med andra unga. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
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 ungdomarna. 
En viktig del i detta är en ökad samverkan med 
skola, föreningsliv och bibliotek. Detta för att 
bättre dra nytta av varandras styrkor i att attrahera 
och utveckla olika ungdomsgrupper. 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Antal fritidsgårdsbesökare 

per öppettillfälle 24 28 28 18 30 35 40 

Antal deltagare 

lovverksamhet 934 2143 21000 20000 2200 2300 -

Antal samverkansparter 

Allaktivitetscenter 15 15 - -

----- Ekonomi i sammandrag-----
Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belooo i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 53 6 588 1072 1054 1054 1054 

Personalkostnader -1026 -1023 -1 3 52 -1 313 -1 313 -1313

Övriga kostnader -1119 -1119 -1197 -1142 -1152 -1162

Nettokostnad -1 609 -1 5 54 -1477 -1401 -1411 -1421
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Kultur- och fritidsnämnd 

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 musikcafeserie, 
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 anordnas också 
Smålands kulturfestival samt kommunal Lucia. 

Arbete med utvecklingsstrategin: 
Genom att ekonomiskt stödja olika 
kulturarrangemang och genom att arrangera 
musikföreställningar skapas goda möjligheter till 
positiva kulturupplevelser i kommunen. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Verksamheten förflyttas ansvarsmässigt till 
biblioteksföreståndaren. 

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 implementeras. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Fortsätta arbetet med att bredda programutbudet 
för att nå fler målgrupper. 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 
Belooo i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 103 100 80 100 100 100 

Övriga kostnader -239 -274 -284 -372 -372 -372

Nettokostnad -136 -174 -204 -272 -272 -272
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Myndighetsnämnden 

Sammandrag av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 
Kostnad per invånare: 

Nämndens mål: 

Sten-Åke Claesson (C) 
7 
Maria Thulin 
1 332 kr (f g år 1 439 kr) 

Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

20/o 

1 Nämnden ska 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 samt 
olycksförebyggande arbete. 

2 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. 

3 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. 

Mätning av mål: 
1.1 Att nämnden årligen ska följa upp och redovisa antal genomförda tillsynsbesök i företag och 
verksamheter utifrån nämndens tillsynsplan genom antalet planerade besök. 

2.1 Att nämnden ska utvärdera målet minst en gång per mandatperiod med någon typ av enkät- eller 
brukarundersökning. 

3.1 Andelen ärenden som ändrats efter överprövning och som vunnit laga kraft under 2017 ska inte 
vara mer än 5 %. 

Servicegarantier: 
1. Att en komplett anmälan vid inrättande av värmepumpinstallation från berg, mark och vatten ska
miljö- och byggenheten senast 10 arbetsdagar efter det att anmälan diarieförts ha besvarat anmälan.
Om så inte sker uttas ingen anmälningsavgift.

Garantin gäller inte vid inrättande av värmepump inom skyddsområde för allmän vattentäkt och inte 
vid inrättande av jordvärmeanläggning inom strandskyddat område. 

Vid ofullständig inlämnad anmälan räknas garantitiden från och med den arbetsdag då komplett 
anmälan, som uppfyller ovanstående garantivillkor, föreligger. 

2. Att en ansökan om egensotning ska behandlas av räddningstjänsten inom tio arbetsdagar.
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Myndighetsnämnden 

----- Ekonomin i sammandrag-----
Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad Planerad 

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag ram ram ram 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Intäkter 5 562 5 041 4 888 5 033 5 033 5 033 5 033 5 033 5 033 

Personalkostnader -12 110 -12 601 -12 898 -13 273 -13 273 -13 273 -13 254 -13 254 -13 254

Kapitalkostnader -692 -574 -642 -545 -545 -545 -545 -545 -545

övriga kostnader -6 671 -6 346 -6 443 -6 381 -6 408 -6 436 -6 419 -6 446 -6 474 

NETTOKOSTNAD -13 911 -14 480 -15 095 -15166 -15193 -15 221 -15185 -15 212 -15 240

Nämndens kostnader Nämndens finansiering 

Bygg- och 

karta 4 0/o 

Miljö- och 

hälsoskyd 

d 110/o 
Politisk verksamhet 

och gemensam 

administration 16 % 
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Myndighetsnämnd 

Politisk verksamhet inkl. gemensam administration. 

Verksamhetsområden: 
Myndighetsnämndens verksamhet. 
Myndighetsförvaltningens ledningsansvar. 

Beskrivning av verksamheten: 
Myndighetsnämndens politiska verksamhet. Sekre
terarskap i nämnden. Ledning och samordning av 
myndighetsförvaltningens olika verksamhetsom
råden så som miljö, bygg, karta samt räddnings
tjänst. Verksamhetsplanering, uppföljning och 
budget. Ärende- och fakturahantering, även för 
räddningstjänsten. Hantering av personalärenden. 
Handläggning av vissa miljö- och byggärenden. 
Utredningar inom miljö- och byggområdet. 

Arbetet med utvecklingsstrategin: 
Myndighetsnämnden samt Myndighetsförvalting
en har ett stort ansvar mot kommunens invånare 
och företagare genom sin myndighetsövning, så 
som miljö- och hälsoskyddstillsyn, bygglovshante
ring samt brandtillsyn. För verksamheten som 
helhet och kontakt med förvaltningens företrädare 
ska kännetecknas av effektivitet, servicenivå och 
rättssäkerhet. 

Större iörändringar budgetåret 2018: 
Från och med 1 juli 2017 flyttades räddningstjäns
ten tillfälligt ur Myndighetsförvaltningen. Rädd
ningstjänsten är för närvarande placerad under 
kommunledningskontoret till sista december 2018.

Det pågår en parlamentarisk utredning i vilken 
räddningstjänstens organisatoriska placering 
kommer att bli avgörande. 
Övervägande del av personalstyrkan på miljö- och 
byggenheten är nyanställda. Många av dessa kom-

mer direkt från utbildning och saknar därmed erfa
renhet. 
Nya medarbetare på förvaltningen kräver i sin 
linda kompetensutbildning. Större utbildningsin
statser är något som kommer att påverka budgeten 
för 2018. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 
2021: 
Förändringar inom lagstiftningar är något som har 
stor påverkan på verksamheten. Genom den nya 
plan- och bygglagen kan man se att demokratifrå
gorna 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 informat
ionsutbyte samt lagring av förvaltningens hand
lingar. För att tillmötesgå framtida samhällskrav 
vill förvaltningen ligga i framkant när det gäller 
tekniska lösningar. Ett led i detta blir att förvalt
ningen kommer att implementera ett nytt ärende
hanteringssystem under 2019. Flera instanser och 
rapporter, oberoende av varandra, pekar på en 
resursbrist på miljö- och byggenheten. Myndig
hetsnämnden kommer där av arbeta proaktivt och 
äska medel för en resursförstärkning av ca 2 tjäns
ter till enheten. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Bokslut 
Belopp i tkr 2016 
Intäkter 1 

Personalkostnader -1500

Kapitalkostnader -18

Övriga kostnader -457

NETTOKOSTNAD -1 974

Verksamhetens kostnader 

Ledning 
och 

Samord
ning42% 

Ärende
hantering 

26% 

Nämnd 11% 

Övriga 
omkostna

der 21% 

Ars-
budget 
2017 

-1559

-18

-530

-210 7

95 

Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-
Bokslut förslag förslag förslag 
2017 2018 2019 2020 

-1635 -1715 -1715 -1715

-18 -18 -18 -18

-592 -641 -651 -661

-2 245 -2 374 -2 384 -2 394

Verksamhetens finansiering 

Skatte

medel 

100% 



Myndighetsnämnd 

Miljö-, Hälsoskydd och Livsmedel 

Verksamhetsområden: 
Tillsyn enligt gällande lagstiftningar, kalknings
verksamhet samt service till enskilda, företag, sko-
lor och myndigheter inom olika områden. 

Beskrivning av verksamheten: 
Myndighetsnämnden är lokal tillsyns- och till
ståndsmyndighet med stöd av bl.a. miljöbalken, 
plan- och bygglagen, livsmedelslagen, och smitt
skyddslagen. Nämndens uppgift är att begära in 
eller i egen regi genomföra riskanalyser av verk
samheter som innefattas av nämndens ansvarsom
råden. Målet är att minimera oönskad negativ in
verkan på människor, bebyggelse och miljö. 

Kalkning av sjöar och vattendrag 
Mark och vatten utsätts sedan några årtionden 
tillbaka för en stor tillförsel av försurande ämnen. 
För att bromsa de försurande ämnenas negativa 
inverkan och för att återställa biologisk mångfald 
och möjligheter till fiske i försurade vatten sprids 
varje år kalk i kommunens sjöar och vattendrag 
eller i deras tillrinningsområden. Kalken upplöses 
efterhand genom vittring och minskar därigenom 
vattnets surhet. Försurning är ett av de största 
miljöhoten i vår kommun men mätningar visar på 
en svagt positiv trend. Verksamheten finansieras 
genom statsbidrag med 85%. Resterande del är 
förvaltningens arbete med effektuppföljning, 
spridningskontroll och administration. 

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 ex
empelvis radon, UV-strålning eller ohyra och 
sammanställa underlag både för det egna tillsyns
arbetet 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 verk
samhet 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. 
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Livsmedelstillsyn 
Miljö- och byggförvaltningen besöker årligen i 
princip samtliga avgiftsbelagda livsmedelsverk
samheter i kommunen, omkring 90 stycken, för 
besiktning av lokalernas standard och utrustning, 
uttag av bakteriologiska och kemiska livsmedels
prover samt kontroll av hanteringen av livsmedel. 
För ökad samsyn mellan kommuner sker läns
övergripande tillsynsprojekt. 

Arbete med utvecklingsstrategin: 
Sävsjö kommun ska arbeta mot ett hållbart sam
hälle i alla dess dimensioner för att kunna över
lämna ett bra samhälle till kommande generation
er. Vi ska arbeta förebyggande, så att avlopp och 
avfall inte försurar sjöar, dricksvatten och vatten
drag. Vi ska aktivt arbeta för att människor ska 
röra sig i en så giftfri miljö som möjligt. Myndig
hetsförvaltningen arbetar med rådgivning och till
syn inom områden som enskilda avlopp, miljöfar
liga verksamheter, förorenad mark, lokaler för 
utbildning med mera. Giftfri miljö är ständigt ak
tuellt 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 bristfäl
liga avlopp. Ovanstående arbete är Myndighets
nämndens bidrag till att nå Sävsjö kommuns vis
ion. 
Utifrån utvecklingsstrategin har Myndighetsför
valtningens planerade aktiviteter under 2017, på 
grund av stor personalomsättning, fått läggas åt 
sidan. 

Större förändringar budgetåret 2018:

Myndighetsförvaltningens miljöenhet har under 
våren 2017 drabbats av en stor personalomsätt
ning. Utav förvaltningens fem inspektörer har fyra 
stycken valt att söka sig vidare till nya utmaningar. 
Detta bortfall har fått en stor påverkan på både 
verksamheten och kvarvarande personal. Verk
samheten tappar kompetens och fart samt övrig 
personal får en högre arbetsbelastning. Förvalt
ningen har fått prioriterat bort bland annat före
tagstillsyn samt inventering av enskilda avlopp 
under 2017 för att mildra på belastningen. Trots 
detta stora bortfall har förvaltningen än dock lyck
ats upprätthålla de viktigaste delarna i verksam
heten. 
Under första halvåret pågick en omfattande rekry
teringprocess. Processen avslutades under somma
ren då alla vakanta tjänster blev tillsatta. Hösten 
har präglats av introduktion av nya medarbetare. 
Verksamhetsåret 2018 kommer för förvaltningen 
innebära en omstart och uppbyggnad av miljöen
heten. 



Myndighetsnämnd 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 
2021: 

Förändring av lagstiftning sker kontinuerligt vilket 
kan och lär medföra förändringar i nämndens ar
bete. Länsstyrelsen har aviserat att lämna över 
ytterligare tillsynsområden till nämndens ansvars
område. Senast i raden var tillsynen av ledningar 
och pumpstationer för avloppsvatten samt tillsyns
områden inom misstänkt föreorenad mark. Områ
den som ska vara utredda och eventuellt sanerade 
fram till år 2050. 
Miljöenheten är och har varit de senaste åren an
satt av en hög personalomsättning. För en liten 
förvaltning är det en stor utmaning att knyta till sig 
kompetens. Snabba förändringar, hög arbetsbe
lastning och en stor personalgenomströmning ger 
en ostabil organisation. 
Trenden fortsätter med att statliga myndigheter 
lämnar över ansvarsområden till kommunerna. För 
miljöenhetens del innebär det fler tillsynsområden. 

Myndighetsnämnden har beslutat att följande mål och åtagande 
skall gälla för den del som berör miljö-, hälsoskydd och livsme
del i förvaltningens tillsynsarbete. 

Mål att uppnå: 

1. att genom tillsyn och rådgivning, tillse att företag i
kommunen bedriver verksamheten i enlighet med
miljöbalkens bestämmelser och miljömålens intent
ioner.

2. att genom tillsyn och rådgivning, tillse att livsmedels
hanteringen bedrivs i enlighet med EU-förordningar
och livsmedelslagens bestämmelser.

3. att utreda och åtgärda inkomna anmälningsärenden
inom hela nämndens ansvarsområde, att arbeta på ett
effektivt och enkelt sätt, samt ge allmänheten och fö
retag råd och upplysningar i miljö- och hälsoskydds
frågor.

4. att genomföra kommunens kalkningsprojekt för att
motverka försurning av sjöar och vattendrag så att
vattenkemin och den biologiska mångfalden bibehålls
i vattensystemen.

5. att verka för en hållbar utveckling i kommunen som
innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

6. att verka för en långsiktig god ekologisk status i våra
sjöar och större vattendrag

Mål att sträva mot: 

1. att enskilda och företags utsläpp till luft, mark och
vatten i kommunen skall minska så att ingen nega
tiv miljöpåverkan sker eller kan påvisas,
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2. att öka den lokala och framför allt den ekologiska
livsmedelsproduktionen, dels för att öka utbudet
av lokalt producerade livsmedel av hög k-valitet för
kommuninvånarna, samt för att minska transpor
ternas negativa miljöpåverkan och för att värna om 
det öppna landskapet,

3. att enskilda och företag enkelt och snabbt skall
kunna få tillgång till all aktuell information om 
miljö- och hälsoskyddsfrågor,

4. att de försurande utsläppen skall minska i sådan 
omfattning att kalkningsverksamheten i kommu
nen kan upphöra,

5. att ett ekologiskt och långsiktigt hållbart samhälle
skapas,

6. att stötta vattenägare, vattenbrukare och närlig
gande markägare till våra sjöar och större vatten
drag i sitt arbete att uppnå god ekologisk status för 
våra sjöar och större vattendrag.

Ataganden: 
För att uppfylla de översiktliga målen för myndighetsnämnden 
skall följande beaktas: 

1. Myndighetsförvaltningen skall inspektera samtliga
avgiftsbelagda objekt i enlighet med tillsynsplanen, i
princip minst en gång per år, för att kontrollera efter
levnaden (tillstånd, villkor, myndighetsföreskrifter
m.m.) enligt miljöbalken.

2. Myndighetsförvaltningen skall inspektera samtliga
avgiftsbelagda livsmedelsobjekt i enlighet med till
synsplanen, i princip minst en gång per år, för att
kontrollera hygien och redlighet.

3. Myndighetsförvaltningen skall utreda, och om grund
föreligger, åtgärda samtliga anmälningsärenden som
berör lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Myndighetsförvaltningen skall vidare på ett enkelt
och effektivt sätt ge allmänhet och företag råd och
upplysningar i frågor som rör miljö- och hälsosk-ydds
verksamheten.

4. Samtliga sjöar och vattendrag som ingår i kommu
nens kalkningsplan, skall vid den kemiska effektupp
följningen ha ett pH-värde som ej understiger 6,o för
sjöar och vattendrag som innehåller lax, mört och
flodkräfta, övriga sjöar ej understigande 5,6, och ett
alkanitetsvärde som ej understiger 0,05 mekv./liter. I
alla sjöar och vattendrag som kalkas skall vattenprov
uttas två gånger per år samt sex gånger per år i fem
extra värdefulla vattendrag.

5. Att verka för en tydligare inriktning av tillsynsinsatser
och åtagande i enlighet med nationella och regionala
miljömål och att bryta ned dessa till mätbara mål för
Myndighetsförvaltningen informations- och tillsyns
roll.

6. Att genom tillsyns- och informationsinsatser få vat
ten- och markägarna att vidta sådana åtgärder att god
ekologisk status kan uppnås i våra sjöar och större 
vattendrag.



Myndighetsnämnd 

----- Omsättningstal/Volymer -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget I Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

1. Antal avgiftsbelagda före- 83 91 82 82 85 85 83 

tag med miljöfarlig verksam-

het

2a. Antal avgiftsbelagda livs- 82 93 94 101 94 94 94 

medelsföretag/-verksa m heter

2b. Antal prov som uttagits / 0 0 3 0 3 3 3 

ska uttagas

3. Utredda och åtgärdade 68 68 70 10 70 75 75 

anmälningsärenden.

4a. Antal sjöar och vattendrag 22 22 20 20 20 20 20 

som kalkas och analyseras

4b. Mängd kalk (ton) 584 584 584 584 584 584 584 

4c. Antal vattenprovtagningar 98 42 100 90 100 100 100 

inom kalkningsverksamheten

5. Enskilda avlopp 198 98 90 90 100 100 100 

6. Antal värmepumps- 51 30 40 50 40 40 40 

anläggningar

----- Mätning av åtaganden - Nyckeltal -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos 

i Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 I· 2019 2020 

1. Miljöinspektioner / antal 0,81 0,78 0,95 0,2 0,95 0,95 0,95 

avgiftsbelagda företag med

miljöfarlig verksamhet

2a. Livsmedelsinspektioner / 0,87 1,02 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

antal avgiftsbelagda företag

2b. Antal uttagna prov / antal 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0,3 

avgiftsbelagda företag

3. Utredda och åtgärdade 0,8 0,8 0,9 0,5 0,9 0,9 0,9 

anmälningsärenden / in-

komna anmälningsärenden

(utöver anmälningsärenden

som faller under pkt 1-2 ovan)

4a. Antal alkalinitetsprov som 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ej understiger 0,05 mekv/1 /

antal sjöar och vattendrag

som kalkats och provtagits

4b. Kostnad (kr)/ mängd 1 528 1 576 1631 1631 1 599 1631 1664 

utspridd kalk (ton)

4c. Planerad vattenprovtag- 0,9 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ning / genomförd vattenprov-

tagning

5. Andel godkända strandbad- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

vattenprover
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Myndighetsnämnd 

----- Ekonomin i sammandrag-----
Ars- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 2 351 2 273 2 120 2 391 2 391 2 391 

Persona I kostnader -1 942 -2 329 -2 272 -2 799 -2 799 -2 799 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader -1 194 -1330 -1378 -1323 -1326 -1329

NITTOKOSTNAD -7 85 -138 6 -1530 -1 731 -1 734 -1 737

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Inspektion 
80% 

Övrigt 
1% 

Kalkning 
19% 
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Skatte
medel 
30% 

Avgifter 
35% 

Statsbidrag 
(kalkning) 

35% 



Myndighetsnämnd 

Bygg och Karta 

Verksamhetsområden: 
Bygglov- och tillståndsprövningar. 
Mätnings- och kartteknisk verksamhet. 
Medverkan vid upprättande av detaljplaner, ren
ritning och digitalisering av detaljplaner. 
Den kommunala förvaltningens GIS- och kartstöd. 

Beskrivning av verksamheten: 
Övervaka den formella hanteringen av detaljplane
ring av mark- och vattenanvändningen. Bygglov
och tillståndsprövning enligt Plan- och bygglagen. 
Tillsyn över allt byggande i kommunen. Prövning 
och godkännande av kontrollansvariga och kon
trollplaner samt utfärdande av start- och slutbe
sked avseende bygglovspliktiga åtgärder. Råd och 
anvisningar till allmänheten i plan- och byggfrågor. 
Tillsynsmyndighet för funktionskontroll av venti
lationssystem. Tillsyn över tillgängligheten i kom
munen. Adressättning i enlighet med avtal med 
lantmäteriet (ABT-avtal), ansvar för lägenhetsre
gistret i kommunen. 

Kommunens mätnings- och karttekniska verksam
het. Ansvar för underhåll av stomnät, utsättningar 
och inmätningar. Underhåll av primärkartverk. 
GIS-stöd till kommunens övriga verksamheter. 
Spridning och åtkomst av GIS-baserat verksam
hetsstöd. Upprättande av nybyggnadskartor. Stöd 
till Njudung Energi med ajourhållning av lednings
kartor för kommunens va-verksamhet och andra 
nyttjare. Behjälplig vid upprättande av fastighetsä
garförteckningar och detaljplaner. Uppdatering av 
geografisk kartdata i enlighet med avtal med 
Lantmäteriet (ABT-avtal). 

Arbete med utvecklingsstrategin: 
Kommunikation och information mellan förvalt
ningen och kommuninvånarna ska vara lättillgäng
lig och saklig. Bygg- och kartenheten skall genom 
information till invånarna i kommunen, via hemsi
dan och vid upprättande av detaljplaner, medverka 
till att målen i utvecklingsstrategin kan upprätthål
las. 

Större iorändringar budgetåret 2018: 
Det budgetförslag som lämnas förutsätter ett byg
gande i kommunen håller en fortsatt relativt hög 
nivå, likt de senaste årens. Intäkten är också bero
ende av typen av bygglov, såsom storlek och kom
plexitet, och inte endast antalet lov. Grundbeloppet 
i bygglovstaxan (mPBB) följer SCB framräknade 
prisbasbelopp. Inför 2018 höjs mPBB från 44,8 till 
45,5 (-0,0156 %). 
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Det signaleras om tuffare amorteringskrav och 
högre räntor inför 2018. Detta för att dämpa bo
stadsprisuppgång och hushållens skuldsättning. De 
senaste åren har det varit goda förutsättningar för 
nybyggnation. Strängare amorteringskrav kan bi
dra till att nybyggnationen i kommunen stagnera 
något och förvaltningen får in mindre bygglovsin
täkter. 

Myndighetsförvaltningen har under hösten 2017 
anställt en ny byggnadsinspektör, då den tidigare 
valt att gå vidare till annan kommun. Förvaltning
en får räkna med att 2018 blir ett introduktionsår 
för den nya inspektören. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 
2021: 
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, Njudung Energis 
fjärrvärmeutbyggnad och VA-nät. Möjligheterna 
för detta är helt avhängt den budgetram som tillde
las avdelningen. Inom ett par år har förvaltningen 
en pensionsavgång inom ovanstående uppdrag. 
I dagsläget har Myndighetsförvaltningen ett egen
producerat ärendehanteringssystem för den dag
liga driften av våra ärenden inom miljö, bygg och 
livsmedel. Upphovsmakaren till systemet kommer 
inom snar framtid att gå i pension. Då försvinner 
möjligheten till utveckling av programmet samt 
support till handläggarna. 
För att öka möjligheter till att utbyta digital in
formation med andra verksamhetssystem samt att 
minska sårbarheten av utvecklingsmöjlighet
er/support kommer myndighetsförvaltningen im
plementera ett nytt ärendehanteringssystem under 
2019. Höglandskommunerna (Sävsjö, Vetlanda, 
Nässjö, Eksjö och Aneby) har gemensamt beslutat 
om att genomföra en kravspecifikation inför en 
kommande upphandling. 



Bygglovsärenden 

Anmälningsärenden 

Strandskyddsärenden 

Lokaliseringsprövning 

Detalj pla neä ren den 

Utstakningar 

Be/ooo i tkr 

Intäkter 

Personalkostnader 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader 
NETTO KOSTNAD 

Myndighetsnämnd 

----- Omsättningstal/Volymer -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos [ Budget 
2015 2016 2017 2017 2018 

188 151 170 175 170 

57 49 20 50 30 

36 7 8 10 10 

6 13 7 6 7 

4 4 5 5 5 

78 61 70 70 65 

----- Ekonomin i sammandrag-----

Budget 
2019 

170 

30 

10 

7 

5 

65 

Ars- Prognos Nämnds- Nämnds-
Bokslut budget Bokslut förslag förslag 
2016 2017 2017 2018 2019 

1541 1427 1427 1482 1482 

-1464 -1 519 -1059 -1209 -1209

-755 -9 36 -924 -909 -911

-678 -1 028 -556 -636 -638

Budget 
2020 

175 

50 

10 

7 

5 

66 

Nämnds-
förslag 
2020 

148 2 

-1 209

-913

-640

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Övriga 
38% 

Skatte 
medel 

42% 
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Intäkter 
58% 



Myndighetsnämnd 

Räddningstjänsten 

Verksamhetsområden: 
• Planera för och genomföra räddningsinsat

ser 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 skadeförebyg

gande arbete.
• Medverka i kommunens planering för ex

traordinära händelser.
• Vara remissinstans för brandskyddsfrågor

i samband med ny-, om- och tillbyggna
tion.

• 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 av
seende alkoholtillstånd.

• Bemanna rollen som kommunens säker
hetschef

• Arbeta med utbildning i brand och säker
hetsfrågor, både internt och externt.

• Ansvara för sotningsverksamheten.

Beskrivning av verksamheten: 
Räddningstjänsten i Sävsjö består av räddnings
chef, stf. räddningschef, samt en brand-
man/ 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 bered
skapen förlagd till hemmet. Insatsledaren är ett 
heltidsanställt befäl som har till uppgift att leda 
och samordna större insatser. Insatsledarbered
skapen delas mellan Sävsjö kommun och Höglan
dets räddningstjänstförbund. Utöver det tjänstgör 
stf räddningschef som inre befäl inom ramen för 
samverkan Räddsam-F. 
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Arbete med utvecklingsstrategin 
Extern utbildning i brand och säkerhet är ett högt 
prioriterat område i räddningstjänstens verksam
het. 

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 ord
ningslag, alkoholtillstånd från socialen med mera 
är målet tio arbetsdagar från det att ärendet kom
mit 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. Denna ökning skulle vara en del 
i en kvalitetssäkring för den operativa räddnings
tjänsten. 

Operativ verksamhet 
Under senare år har det tillkommit nya händelse
typer som räddningstjänsten larmas på. Det hand
lar om ärenden som polis och sjukvården är hu
vudman för. Som exempel kan nämnas eftersök av 
person, hot om självmord, medvetslös person samt 
assistans till ambulans. Dessa insatser kräver ut
bildning och övning. 
Även kravet på kärnverksamhetens områden ökar. 
Som exempel ställs krav på att de som använder 
motorsåg skall genomfört särskild utbildning. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Under 2018 kommer räddningstjänsten tillhöra 
kommunledningskontoret, men ligga kvar under 
Myndighetsnämnden. Fokus kommer ligga på en 
fördjupad samverkan med Höglandets räddnings
tjänstförbund inom ett brett antal områden. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 
2021: 
Att fokusera på förbättringsåtgärder, uppdatera 
fordonsparken samt i mångt och mycket stärka 
kompetensen inom verksamhetsområdet. 



Myndighetsnämnd 

----- Omsättningstal/Volymer -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Utryckningsstatistik larm 
Sävsjö 116 115 90 90 90 90 90 

Stockaryd 67 111 70 70 70 70 70 

Totalt 183 226 160 160 160 160 160 

Mantimmar utryckning 
Sävsjö 904 904 925 925 925 925 925 

Stockaryd 860 860 750 900 750 750 750 

Totalt 1764 1764 1675 1825 1675 1675 1675 

----- Nyckeltal-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos I: Budget Budget Budget 

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Genomförda utbildningar 
Skolan F-klass 118 118 95 132 95 95 95 

Skolan År 2 129 129 110 130 110 110 110 

Skolan År 5 78 78 110 132 110 110 110 

Skolan År 8 so so 110 0 110 110 110 

Gymnasiet vårdprogram 0 0 0 

Kommunal personal Smo/BKA 111 111 210 132 210 210 210 

Vård & omsorg fast anställd 67 67 85 182 85 85 85 

Vård & omsorg vikarier 80 80 70 83 70 70 70 

LSS 27 27 20 41 20 20 20 

Företagsanpassade utb 118 118 30 0 30 30 30 

Brandskyddsansv/kontrollant 16 16 10 10 10 10 10 

Övrig brand & säk utb 20 20 

Heta arbeten 40 40 30 30 30 30 30 

Totalt 844 844 880 872 880 880 880 

----- Ekonomin i sammandrag -----
Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds-

Bokslut budget Bokslut förslag förslag förslag 
Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 201 9 2020 

Intäkter 1 669 1341 1341 1160 1160 1160 

Personalkostnader - 7  204 -719 4 -7 932 -7 550 -7 550 -7 550

Kapitalkostnader - 674 - 556 - 624 -527 -527 - 527 

övriga kostnader -4 265 -3 550 -3 54 9 -3 508 -3 520 -3 533 

NITTOKOSTNAD -10474 -9 959 -10764 -104 25 -10437 -10450

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Brandstation 
er 

Räddningstjä 
nstens 

administrati 
on 

25% 

64% 

Civilförsvar 
4% 

Övriga 
kostnader 

7% 

Skatte-
medel 86

½ 
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verksamhet 
6% 



Överförmyndarnämnd 

Sammandrag av budget Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Förvaltningschef: 

Kostnad per invånare: 

Hugo Cruz (kd) 
3 
Ann-Charlotte Bardh 
Gunnarsson 
128 kr (f g är 128 kr) 

0% 

Nämndens mål: 

1 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. 

Mätning av mål: 
1.1 Att 95% av ärsräkningarna ska vara granskade under första halvåret 
2.1 Att 5%av ärsräkningarna ska djupgranskas 

Servicegarantier: 
1 överförmyndarnämnden erbjuder ett kostnadsfritt redovisningsprogram till alla gode män och 
förvaltare 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad Planerad 

Bokslut budget Bokslut 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 

Intäkter 1 725 1280 1466 

Personalkostnader -3 086 -2 473 -3 148

Kapitalkostnader 0 0 0 

Övriga kostnader -286 -244 -206

NETTOKOSTNAD -1 647 -1437 -1 888

Nämndens kostnader 

Arvoden 

60% _Q 

Administr 

ation 

40% 

förslag 

2018 

763 

-2 036

0 

-182

-1455
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förslag förslag ram ram 

2019 2020 2018 2019 

763 763 763 763 

-2 039 -2 042 -2 067 -2 067
0 0 0 0 

-182 -182 -182 -185
-1458 -1461 -1486 -1489

Nämndens finansiering 

Skatte

medel 

66% 

Avgifter 

23% 

110/o 

ram 

2020 

763 

-2 067

0 

-188
-1492



Överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämndens verksamhet 

Politisk verksamhet inkl. gemensam administrat

ion: 
Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter 
samt tre ersättare. Administrationen omfattar, 
inom ordinarie budget, en 80 % tjänst som hand
läggare. För att klara löpande ärenden har hand
läggaren en omfattande delegation. 

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 an
söka om tillsättning av gode män och för
valtare

• Vid byte besluta om nya ställföreträdare
• Rekrytera, utbilda och informera ställföre

trädare
• Kontrollera omyndigas tillgångar som står

under överförmyndarnämndens tillsyn
• Vidareutbilda handläggare och nämnd

Arbete med utvecklingsstrategin 
Gode män, förvaltare och förmyndare har till upp
drag att verka för den enskildes trygghet och rätts
säkerhet genom att företräda sin huvudman i olika 
angelägenheter såsom rätten till god omsorg, stöd i 
ekonomisk förvaltning mm. Detta uppdrag stäm
mer väl överens med Utvecklingsstrategins utta
lade 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. Nämn-
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dens tillsynsverksamhet syftar till att säkerställa att 
uppdragen utförs på ett tillfredställande sätt. 

Större förändringar budgetåret 2018: 
Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av en
samkommande 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 överför
myndarnas handläggningskostnader. 
Överförmyndarnämnden ansöker 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. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Verksamheten är beroende av villiga ställföreträ
dare 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 kommer många godmanskap 
för ensamkommande barn att avslutas. Utifrån 
migrationsverkets prognos bedöms fortsatta anvis
ningar 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 ställ
företrädare med mera. Överförmyndarnämnden 
behöver utökade resurser för att långsiktigt kunna 
möta verksamhetens behov. 



Antal års-slut och delräkning-

ar samt arvodesräkningar för 

ensamkommande barn 

Arv/ers till ställföreträdare 

lntäkter=andel arv/ers som 

betalas av huvudmän 

lntäkter=andel arv/ers som 

återsöks, exkl tolkkostnad 

Antal nya ärenden 

Antal avslutade ärenden 

Antal ärende 

/kommuninnevånare 

Arvode/ärende 

Nettobudget/ärende 

Överförmyndarnämnd 

----- Omsättningstal /Volymer-----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
2015 2016 2017 2017 2018 

365 923 593 

1373,2 2061,9 1859 1953 1250 

37,5% 25,4% 28% 25,6% 41,6% 

35,8% 50,2% 38% 49,4% 11,4% 

96 45 50 

33 65 65 

----- Nyckeltal -----
Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
2015 2016 2017 2017 2018 

XX 0,017 0,021 0,020 0,019 

8776 8216 7746 8491 5813 

10520 6564 5987 8208 6767 

Exkl till-

lägg 

Budget 
2019 

1250 

41,6% 

11,4% 

Budget 
2019 

0,019 

5813 

6781 

Från och med bokslut ingår alla typer av ärenden i beräkningar av samtliga omsättningstal och nyckeltal. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Ars- Prognos Nämnds- Nämnds-
Bokslut budget Bokslut förslag förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 

Intäkter 1 725 1 280 1 466 763 763 

Personalkostnader -3 086 -2 473 -3 148 -2 036 -2 039

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Övriga kostnader -286 -244 -206 -182 -182

Nettokostnad -1 647 -1 437 -1 888 -1 455 -1 458 

I personalkostnader ingår även arvoden till ställföreträdare. 

Budget 
2020 

1250 

41,6% 

11,4% 

Budget 
2020 

0,019 

5813 

6795 

Nämnds-
förslag 
20120 

763 

-2 042

-182

-1 461

Verksamhetens kostnader Verksamhetens finansiering 

Arvoden 

600/o 

Administra

tion 

400/o 

106 

Skatte

medel 

660/o 

Avgifter 

230/o 

110/o 



VALNÄMND 

Sammanfattning av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Sekreterare: 

Bengt Persson (s) 

5 
Bert Runesson 

Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

Kostnad per invånare: 22,20 kr (f g år 0,4 kr) 

00/o 

Nämndens mål: 
Att underlätta valberättigades möjligheter att deltaga i allmänna val 

Mätning av mål: 
Att redovisa var röstmottagning av förtidsröster anordnats och antalet mottagna röster. 

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 har ca 8500 röstberättigade. 
Röstmottagningen är uppdelad i sex olika 
distrikt med mellan 1000 och 1800 
röstberättigade i varje. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021: 
Den 9 september 2018 sker nästa val till 
riksdagen, landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige. Målsättningen är att 
valdeltagandet skall öka från 2014 års 
valdeltagande som var 86,83 % till 
genomsnittet för länet som var drygt 87 % 
I juni 2019 planeras val till 
Europaparlamentet. 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Års- Prognos Nämnds- Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad 

Bokslut budget 
Belopp i tkr 2016 2017 

Intäkter 0 0 

Personalkostnader 0 0 

Kapitalkostnader 0 0 

Övriga kostnader 0 -5

NETTO KOSTNAD 0 5

Nämndens kostnader 

Personalkost 

nader 

820/o 

Bokslut förslag 
2017 

0 

-1

0

-1

-2

Övriga 

kostnader 

180/o 

2018 
400 

-535

0 

-120

-255
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förslag förslag ram ram 

2019 2020 2018 2019 
400 0 400 400 

-535 0 -535 -535

0 0 0 0 

-120 -5 -120 -120

-255 -5 -255 -255

Nämndens finansiering 

Skatte

medel 

100 0/o 

Planerad 
ram 
2020 

0 

0 

0 

-5

-5



REVISION 

Sammandrag av budget 

Ordförande: 
Antal ledamöter: 
Kostnad per invånare: 

Verksamhetsområden: 

Björn Svensson (m) 
5 
62 kr (f g är 63 kr) 

Revision av kommunens verksamhet i enlighet 
med kommunallagen och god revisionssed. 

Beskrivning av verksamheten: 

Andel av samtliga 
nämnders nettokostnader 

Utöver fördjupade granskningar har 
revisorerna träffat kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder inom ramen för den 
övergripande granskningen. Revisorerna har 
under verksamhetsåret genomfört följande 
djupgranskningar: 

• Års- och delårsredovisning.

0,1% 

Revisionen är ett demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska 
den verksamhet som bedrivs i kommunen 
samt pröva ansvarstagandet. 

• Överförmyndarnämndens verksamhet

Revisionen granskar ärligen 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. 

Årets verksamhet: 
Revisorerna har under verksamhetsåret haft en 
fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges 
presidium 

• Granskning av de kommunala
bolagens verksamhet.

Budgetår 2018: 
Revisionen fastställer en revisionsplan som 
innebär möte med samtliga nämnder och 
styrelser, ( valnämnden undantagen), under 
revisionsåret. I planen fastställs också 
områden som skall djupgransaks under 2018. 

---- Ekonomi i sammandrag-----

Års- Prognos 
Bokslut budget Bokslut 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 
Intäkter 0 0 0 

Personalkostnader -163 -213 -213

Kapitalkostnader 0 0 0 

Övriga kostnader -412 -491 -491

NETTOKOSTNAD -575 -704 -704

Nämndens kostnader 

Revisions

bolag 60 

% 

Nämndens 

egna 

kostnader 

40% 

Nämnds-
förslag 
2018 

0 

-218

0 

-494

-712
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Nämnds- Nämnds- Beslutad Planerad 
förslag förslag ram ram 
2019 2020 2018 2019 

0 0 0 0 

-222 -226 -218 -222

0 0 0 0 

-494 -494 -494 -494

-716 -720 -712 -716

Nämndens finansiering 

Skatte

medel 

100% 

Planerad 
ram 
2020 

0 

-226

0 

-494

-720
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KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, Pensioner och Personalomkost

nadspålägg (PO-pålägg) 

Verksamhetsområden 
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, avtals
pensioner och internt PO-pålägg samt resevering 
för lönerevision. 
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 bl.a. bestämmelser om hur 
denna pensionsskuld ska bokföras. Pensionsskul
den, för tiden före 1998-01-01, betraktas inte som 
skuld utan som en ansvarsförbindelse, vilket inne
bär att den årliga förändringen genom uppräk
ningar inte påverkar årets resultat. De utbetalning
ar som görs belastar löpande årets resultat. Efter 
hand ökar antalet pensionärer med avslutad kom
munal anställning, varlör utbetalning av intjänad 
pensionsrätt före 1998 kommer att öka fram till 
omkring år 2030. 

Fr o m  1998 belastar däremot intjänad pensions
rätt kostnaderna det år anställningen gäller. Intjä
nad pensionsrätt (inkl löneskatt) beräknas för 2017 
uppgå till ca 27,6 mkr. Avtalspensionen består av 
två delar; en avgiftsbestämd och en förmånsbe
stämd del. Kostnaderna för den avgiftsbestämda 
delen består av 4,5% av arbetstagarnas löne
summor och kostnaden för den förmåns bestämda 
delen består av pensionspremier för de inkomst
delar som ligger över 7,5 ibb (38 400 kr/mån år 
2017). Efter de senaste årens avtalsrörelser och 
riktade satsningar ser vi att kostnaden för den för-
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månsbestämda pensionen ökar avsevärt. Se nedan
stående tabell. 

Betalning från förvaltningarna till finansförvalt
ningen sker genom ett pålägg på den utbetalda 
lönen s k personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). 

Löner till timanställda och kostnadsersättningar 
(bilersättningar, traktamenten m m) för december 
månad belastar i bokföringen december månad 
föregående år, d v s  den period som intjänandet 
har skett. Detta överensstämmer med god redovis
ningssed. Eventuell kostnadsökning mellan åren 
finansieras genom det PO-pålägg som förvaltning
arna betalar. 

Även förändring av skuld till de anställda för intjä
nad men ej uttagen semester (semesterlöneskuld) 
och okompenserad övertid vid årets slut belastar 
detta block och finansieras också genom det PO
pålägg som förvaltningarna betalar. 

Förändring från 2017 till 2018 

För 2018 förslås en höjning av PO-pålägget från 
38,33% till 39,2%. Höjningen beror på de ökade 
kostnaderna för avtalspensioner. I nuläget så täck
er inte PO-påläggets pensionsdel på 6,91% kostna
den utan en höjning till 7,78% anses nödvändig. 
Detta är också i linje med SKL' s rekommendation
er. Nivån på arbetsgivaravgiften kommer att ligga 
oförändrad på nuvarande 31,42 %. 
Den slutgiltiga nivån på arbetsgivaravgiften och 
avtalsförsäkringarna för 2018 fastställs först i 
slutet av år 2017. 

Utveckling 2019 och 2020 med utblick 2021 
Prognosen för kostnaden för avtalspensionen 
inklusive löneskatt visar att den kommer att öka 
med ca 7,5 miljoner kronor från år 2017 till år 
2021. Detta måste beaktas i framtida budgetarbete. 



Looiditetsprogaos, belopp i TKR

KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 
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----- Ekonomi i sammandrag -----

Ars- Prognos 

Bokslut budget Bokslut Förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 

Lönepott 0 -13 627 0 -14 532

PO-pålägg från förvaltningarna 145 101 142 970 152 904 157 000 

Arbetsgivaravgifter -116 781 -113 730 -123 400 -124 000

Avtalsförsäkringar -278 -766 -311 -320

Avgiftsbestämd ålderspension -21 527 -21 765 -23 700 -23 680 

Tjänstepension -3 979 -5 799 -7 230 -9 000

Förändring löneskuld (bokslut) 682 -200 600 700

Förändring semesterlöneskuld -750 260 -950 -700

Pensionsutbetning och adm. -12 167 -13 010 ·14 916 -14 890 

NETTOKOSTNAD -9 699 -25 667 -17 003 -29 422

111 

46 124 52 376 

20 065 20 732 

6 095 10131 

10 959 11 287 

9 005 10 226 

Förslag Förslag 

2019 2020 

-29 457 -44 785 

161 000 165 000 

-125 500 -127 000 

-330 -340

-24 500 -25 300 

-10 600 -12 300 

700 710 

-770 -770 

-12 725 -12 902 

-42 182 -57 687



KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

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 till 
1,75 % under budgetperioden (2018-2020) 
vilket är i samma nivå som år 2017 men en 
minskning med 0,75 % i förhållande till 2016. 

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

Förändringen av internräntan framgår av 
nedanstående tabell: 

2010 4,0% 
2011 4,3% 
2012 4,0% 
2013 2,9% 
2014 2,5% 
201s 3,2% 
2016 2,S % 
2017 1,75 % 
2018 1,75% 
2019 1,7.Ci % 
2020 1,75% 

Avskrivningar: 
Utöver ränta belastas förvaltningarna med 
kostnader för värdeminskning (avskrivningar) 
under den tid som investeringen beräknas vara 
i bruk, enligt s k 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 komponent-avskrivningar, 
dvs. 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 s - 10 år 
Kontorsbyggnad 33 år 
Brandstationer 33 år 
Industrifastigheter 33 år 
Skolor 33 år 
Daghem 33 år 
Särskilda boenden 33 år 
Gator 33 år 
Gatubelysning 33 år 
Parker och gatuplanteringar 33 år 
Idrottsanläggningar 20-33 år 
På markvärden görs inga avskrivningar. 

----- Ekonomi i sammandrag-----
Ars- Prognos 

Bokslut budget Bokslut Förslag Förslag Förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intern ränta 9 426 6 340 5 769 4986 4986 4986 

Interna avskrivn medel 2846 5 26 858 -3 0 5 -2 804 -3 804 -5 204

NETTOINTÄKT 37 8 91 3319 8 5464 2 182 1182 -218
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KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

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 skatte
utjämnings- och statsbidragssystemen. Huvud
delen av de stora statsbidragen till olika sektorer 
lades samman i ett generellt statsbidrag, s k stats
bidragspåse, 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 kommunal
skatt i stort endast ska spegla skillnader i effektivi
tet, 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 riksgenomsnit
tet. 

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

Kommunalekonomisk utjämning 

a) Generellt statsbidrag och inkomstutjämning
Flera detaljregleringar avskaffades när de special
destinerade statsbidragen slopades. Numera får
kommunerna ett statsbidrag genom att alla kom
muner 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 skatte
inkomsterna. För den del som Sävsjö kommuns 
invånare tjänar mindre än riksgenomsnittet erhålls 
ett bidrag. Utjämning sker med 95 % av en länsvis 
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beräknad skattesats som utgår från 2003 års nivå 
(20,64). Kommuner som har en högre skattekraft 
än genomsnittet betalar istället en avgift till syste
met. 

b) 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, t ex åldersstruktur, gleshets
grad, 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. 

c) 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 huvudman
naskap m m (finansieringsprincipen).

d) Strukturbidrag
Detta bidrag består av delar från tidigare kost
nadsutjämningen som är av regionalpolitisk karak
tär t.ex. bidrag för näringslivs- och sysselsättnings
åtgärder och för att stävja svag utveckling i befolk
ningen.

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 s k koncentrationsindex som varit en 
parameter i beräkningen av utjämningen. För 
Sävsjös del innebar detta att utjämningsbidraget, 
av det skälet, ökade med cirka tre miljoner kronor. 



KOMMUNSTYRELSEN 

Fina nsförva ltn i ng 

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 inkomst
basbeloppets förändring. När nya fastighetstaxe
ringar genomförs justeras fastighetsavgiften. 
I detta budgetförslag beräknas intäkterna för 
fastighetsavgiften öka från 18 683 tkr till 
20 304 tkr för åren 2018-2020. 

Välfärdsmiljarderna 
I samband med Budgetpropositionen för år 2017 
beslutade riksdagen om ett tillskott till kommun
sektorn på 10 miljarder för att kommuner ska ha 
långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna 
fördelas dels via det kommunalekonomiska utjäm
ningsanslaget dvs i kronor per invånare och dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal 
asylsökande och nyanlända. I budgetpropositionen 
för år 2018 föreslås ytterligare tillskott till kommu
nerna på 3,5 mdkr år 2019 och 7 mdkr år 2020. 
I vår skatteberäkning finns dessa medel med, trots 
att de ännu inte är beslutade, men vi bedömer det 
säkert att den statliga budgeten för 2018 kommer 
att beslutas i riksdagen. För Sävsjö kommun inne
bär det ett extra tillskott på 25,6 mkr för år 2018, 
24 mkr för 2019, 22,5 mkr för 2020 och 8 mkr för 
år 2021. 

Förändringar från 2017 till 2018 

Beräkningarna i budgeten för 2018-2020 bygger på 
uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) i oktober 2017. En justering till ett lägre 
invånarantal har gjorts i förhållande till SKLs och 
SCB:s beräkningar. SKL räknar med 11 478 
invånare 2018 (folkmängden i november 2016 
uppräknad med den genomsnittliga förändringen i 
riket). Detta budgetförslag är räknat efter 11 438 
invånare. Siffror för oktober 2017 visar på ett invå
narantal på 11 450. Kommunalskatt och kommuna
lekonomisk utjämning år 2018 erhålls utifrån in
vånareantalet den 1 november 2017. För åren 2019 
och 2020 beräknas skatt, statsbidrag och utjäm
ning efter 11 488 respektive 11 538 invånare. 
Varje invånare innebär i skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning på cirka 50 tkr 
per år. 

SKL lämnade i april 2017 följande prognos avse
ende uppräkning av skatteunderlaget i riket: 

År 2018 
År2019 
År2020 
År 2021 

+3,4 %
+3,5% 
+3,8% 
+3,9% 

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

Taxeringen av inkomsterna för år 2016 beräknas 
bli klara i slutet av november 2017. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Års- Prognos 
Bokslut budget Bokslut Förslag Förslag Förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Kommunalskatt 436 764 455 268 455 603 473 482 488 183 504 202 

Avräkning kommunalskatt -1 437 -3 424 -3 003 -2 025 0 0 

Extra medel kommunsektorn 0 22 097 23 569 24 829 17 730 10 640 

Mellankommunal utjämning 0 140 0 0 0 0 

lnkomstutjämning 143 856 149 149 152 179 151 096 152 503 154 851 

Kostnadsutjämning 29 992 28 499 28 016 20 989 21 080 21 172 

Regleringsbidrag/-avgift -384 101 -111 1 725 5 159 7 716 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 

lnförandebidrag 0 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning 10 283 16 600 17 006 17 965 18 043 18 122 

Tillfälligt konjunkturstöd 0 0 0 0 0 0 

Kommunal fastighetsavgift 18 359 18 365 18 683 20 304 20 304 20 304 

NETTOINTÄKT 637 433 686 795 691 942 708 365 723 002 737 007 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Finansiella kostnader och intäkter 

Verksamhetsområden 
Finansiella intäkter och kostnader. 

Beskrivning av verksamheten 
Kommunens finansförvaltning skall genom effektiv 
och affärsmässig hantering sträva efter att 
optimera räntenettot med hänsyn till fastställda 
föreskrifter beträffande säkerhet, betalnings
beredskap m m. Den externa låneskulden är för 
närvarande (sept 2017) 41,6 mkr. 

Långfristig utlåning sker i vissa fall efter särskilda 
beslut av kommunfullmäktige. 

För närvarande är medelräntan för kommunens 
hela lånestock -0,18 % (okt. -17). Hela kommunens 
lånestock har s.k. rörlig ränta (ränteomskrivning 
var tredje månad). Då det råder ett negativ ränte
läge kommer Kommunen att amortera av sin lå
neskuld alltefter lånen förfaller till betalning 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 s k checkkredit är gemensam 
med de kommunägda l,olagen. 

Verksamheten 2018 
För år 2018 föreslås att kommunens totala låneram 
ska uppgå till maximalt 100 mkr, d v s  en sänkning 
mot fg år nivå på 150 mkr. 

Vidare föreslås att checkräkningskrediten förblir 
oförändrat 40 mkr. 

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

AB Sävsjö Industribyggnader 10 mkr 
Sävebo AB 6 mkr 
SavMan AB 3 mkr 
Sävsjö SkytteCenter ek.för 0,7 mkr 
Sävsjö Vetlanda Fiber AB 0,3 mkr 

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

----- Ekonomi i sammandrag-----

Års- Prognos 

Bokslut budget Bokslut Förslag Försla1 Förslag 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 4 264 2 445 4 855 3 419 3 419 3 419 
!Kostnader -7140 -610 -250 -410 -410 -4101
NETTO KOSTNAD/INTÄKT -2 876 1 835 460S 3 009 3009 3009 
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Bilaga 4 

Investeringar 2018-2020 
Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018 2018 2019 2020 
Önskat Reviderad 

KLK 

Reinvestering KLK 450 450 450 450 
Exploatering bostäder o industri 5 500 5 500 5 500 1000 
Ombyggn stationsområde etapp 2 1000 1000 5 000 
Detaljplan Vallsjön 750 750 
Grön Infrastruktur laddstolpar 350 350 
Aktivitetshus/ park 250 
Lana-områden 250 250 250 250 
Centrumförnyelse 1000 1000 1000 1000 
Verksamhetssystem 
GC väg Rörvik 4 000 2 000 2 000 
GC väg Källeryd 1000 1000 
Ny dragn av väg 761 i Sävsjö samt cirk. plats 3 000 3 000 
Växlar Stockarydsterminalen 20 000 
SummaKLK 13 550 11 300 18200 26700 

Fastighetsförvaltning 
Uppdatering av kommunikationsenheter 450 450 450 
Utbyte hissar 400 400 400 400 
Hägneskolan omläggning tak 500 500 
Byte av ventilation i olika fastigheter 2 000 1000 1000 
Sophantering Molok 500 500 
Nytt reservkraftsaggregat 500 500 
Solkraftsutmaningen, solceller 300 300 
Samlade investeringsmedel fastighet 2 500 2 500 2 500 2 500 
Summa Fastighetsförvaltning 6850 6150 4650 2900 

Serviceförvaltning {tekn) 

Samlade investeringsmedel gata/park 3 500 3 500 3 500 3 500 
Exploateringskostnader Södra ind Il 2 200 2 200 
Exploatering Tällevad 1000 1000 1000 1000 
Årligt ramanslag serviceenhet 600 600 600 600 
Fordonsinvesteringar 1000 1000 1000 1000 
Byggnad gata/park 
Summa serviceförvaltning {tekn) 8300 8 300 6100 6100 

Serviceförvaltning {koO 

Reinvesteringar KoF 500 500 500 500 
Ishall och omklädningsrum 2700 2700 
Energikartläggning fritidscenter 200 200 300 300 
Utveckling famlijebadet 300 300 
Meröppet bibliotek (förstudie) 120 120 
Läktarhiss Sävsjö sporthall 150 150 
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Bilaga 4 

Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018 2018 2019 2020 
Reinvesteringar Sävsjö camping 200 200 

IT nämnd 50 50 

Bibliotekslokaler möbler o teknik 200 200 

Gräsklippare 300 

Lastmaskin 600 

Skatepark 2 000 0 

Elljusspåren byte av belysning 375 375 

Allaktivitetshus utvecklingsprojekt 200 

Familjebadet byte av belysning 150 150 

Vallsjöbaden nytt kök, kommunalt VA mm. 300 300 

Badhus,utbyggnad 
Summa serviceförvaltning (KoF) 7 445 5245 1700 800 

BUN 

IT i undervisningen 2 000 665 0 0 

Årligt ramanslag 300 300 300 300 

Inventarier till förskolor och skolor 1200 1200 1200 1200 

Uppgradering skolgårdar 
Aleholm industritekniska 1 000 1 000 1 000 1 000 

Rörviksskola och Stockaryd renovering. Total 
beräknad kostnad 30 ooo tkr åren 2018 -2021 7500 7500 7500 7500 

En förskola med 3 avdelningar Sävsjö (2017-2018 ) 6 000 6 000 

Hägneskolan två styck basrum (2017)

Hägneskolan , grundskola 9800 9800 

Aleholmsskolans entre 4100 4100 

SummaBUN 31900 24 565 16 000 10 000 

soc 

Årligt inv anslag soc 500 700 500 500 

Datorer 0 0 

Verksamhetssystem 200 200 

Välfärdsteknologi/tekniska hjälpmedel 300 300 

Kontorsmöbler samt möbler till verksamheter 600 600 

Inventarier hemsjukvården 100 100 

Bostad med särskild service, grb, LSS 11350 

Nya lokaler korttidsverksamhet X 
Nya lokaler Arbetsmarknadsenheten 5200 

Bostad med särskild service, servicebostad,LSS X 
Ersättningsboende Högliden X 
SummaSoc 17 050 700 1700 1700 

Mynd 

Årligt inv-anslag MN-nämnden 350 350 350 350 
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Bilaga 4 

Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018 2018 2019 2020 
Bät o släp 
Servicebil 
Ärendehanteringssystem 1000 

Div utrustning 
SummaMynd 350 350 1350 350 

Summa skattefinansierat 85 445 56 610 49700 48 550 

X = kostnad ej beräknad 

I I I I 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunledningskontoret 

lnvesteringsbudget 

Anslag 
Total tom 

invest. 2016 

Belopp i tkr 

1. Kommunstyrelsens anslag för 1 250 0 

mindre investeringar 

2. Årligt reinvesteringsanslag 500 0 

kommunledningskontoret

3. Ramanslag 500 0 

förnyelseinvesteringar inom
Utvecklingsavdelningen

4. Grön 700 0 

infrastruktur /laddstationer
5. Exploatering områden för 3 900 1900 

bostäder.

6. Exploatering av nya 13 600 1 600 

industriområden.

7. Omb av stationsområde i 6 000 0 

Sävsjö etapp 2. 

9. Ge-väg mot Källeryd. 2000 0 

10. Växlar Stg-terminalen. 40 000 0 

11. Ny dragning av väg 76 1 i 22000 250 

Sävsjö samt cirkulationsplats
mot väg 127. 

12. Lona-områden 1000 0 

13. GC Rörvik 8000 0 

14. Centrumförnyelse 1750 0 

SUMMA 101 200 3750 

Beskrivning: 

1. Kommunstyrelsens anslag för mindre
investeringar
Kommunstyrelsens årliga anslag för mindre
investeringar. Under löpande verksamhetsår
framkommer emellanåt behov av mindre inve
steringar som inte varit kända vid behandling
en av årsbudget. I många fall avser dessa
mindre fastighetsförvärv i samband med fas
tighetsförbättringar. Investeringar upp till 30
tkr i varje enskilt fall beslutas av kommunche
fen. Över denna nivå beslutar kommunstyrel
sens utskott för allmänna och tekniska ären
den.
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Budget Plan Plan Plan 

Återstår 2018 2019 2020 2021 

1 250 250 250 250 250 

500 100 100 100 100 

500 500 100 100 100 

700 350 0 0 0 

2000 1 500 500 500 500 

12 000 3 350 5 000 5 000 500 

6 000 1000 5 000 0 0 

2 000 0 1000 1000 0 

40 000 20 000 20 000 

21750 0 3 000 3000 4 750 

1000 250 250 250 250 

8 000 3 000 2000 0 0 

750 1000 1000 1000 1000 

96450 11300 18 200 31200 27450 

2. Årligt reinvesteringsanslag kommun
ledningskontoret.
Årligt anslag för utbyte av möbler, teknisk ut
rustning med mera i sammanträdesrum, foaje
och andra gemensamma utrymmen i kom
munhuset Sävsjö.

3. Ramanslag förnyelseinvesteringar
inom utvecklingsavdelningen
Ett ramanslag om 500 tkr för förnyelseinveste
ringar. Anslaget ska även kunna användas vid
utredningar och projekteringar. Fördelning av
anslaget beslutas av chefen för utvecklingsav
delningen. Under 2018 tar utvecklingsavdel
ningen fram en gång- och cykelvägsstrategi, ett
stadsmiljöprogram, framtagande av plan till ett
allaktivitetshus samt en revidering av över-

Plan 

2022 

11000 

250 

1000 

11 000 



KOMMUNSTYRELSEN 

siktsplan, vilket medför ett tillfälligt utökat 
anslag. 

4. Grön infrastruktur/laddstationer
Avser investeringar i första hand för laddstat
ioner för elfordon samt även utveckling bio
gasanläggning/tankställen/ skyltning mm. Me
del som syftar till åtgärder inom området in
frastruktur som kan få medfinansieringsstöd
genom "klimatklivet".

5. Exploatering av nya områden för bo
städer
I Sävsjö kommuns Översiktsplan 2012 anges
att en exploateringsbar detaljplan för villa- och
fritidshusbebyggelse ska framställas varje år
framöver. De första åren bör detta klaras inom
den kommunala markreserven men därefter
krävs tillköp av mark.

Under 2017 har exploatering genomförts för 
ett nytt villaområde vid Eksjöhovgård, be
nämnt "Eksjöhovgårdsängen". Under 2018 
kommer exploatering genomföras av villaom
rådet 'Tällevad Il", i enlighet med framtagna 
detaljplaner. Arbetet med exploatering och 
tomtförsäljning vid Vallsjön fortsätter under 
2018. 

Enligt uppdrag av kommunstyrelsens utskott 
har utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra 
om planen för "Sturevallen" att innehålla fler 
bostäder samt en ny förskola med tre avdel
ningar. Utvecklingsavdelningen kommer även 
att detaljplanelägga området vid "Ljunga park" 
för fler bostäder samt under året utreda nya 
områden i samtliga tätorter för förtätning och 
bostadsexploatering, kopplat till Översiktpla
nen och projektkatalogen. 

I anslaget ingår kostnader som exempelvis 
avgifter för fastighetsbildning, vissa tekniska 
kostnader kring el och va/servitut, kostnader 
för utredningar och gestaltning, eventuella 
arkeologiska undersökningar, eventuella 
mifoundersökningar, mindre markinköp kopp
lat till detaljplan, utredningar av teknisk art, 
såsom bullerutredningar, miljökonsekvensbe
skrivningar som ska in detaljplane
/ exploateringsarbetet. 

6. Exploatering av nya industriområden
I Sävsjö kommuns Utvecklingsstrategi anges
att i genomsnitt 4 ha industrimark per år ska
förvärvas.

Under 2013 genomfördes en förstudie för plan
läggning av ett nytt handels- och industriom
råde söder väg 127 och väster om Södra Stam
banan. Området omfattar ca 50 ha. 
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Större delen av området har förvärvats av Säv
sjö kommun under 2014. Detaljplanläggning 
har delvis påbörjats under 2015. Området är 
arealmässigt stort och många utredningar 
måste genomföras, t ex arkeologisk utredning, 
grundförutsättningar mm. Dessutom krävs 
ingående diskussioner med Trafikverket kring 
finansiering av cirkulationsplats med väg 127 
och flyttning av väg 744. Bedöms att investe
ringar kommer att krävas främst 2019-2020 då 
detlajplaner och arkeologi är utrett. Under 
2018 görs en arkeologisk utredning på område 
samt en åtgärdsvalstudie om anslutningen på 
127:an för att den sista planläggningen ska 
kunna utföras. 

I avvaktan att kunna exploatera ovan nämnda 
område pågår planläggning av Sävsjö Hjärtnäs 
2:3 i anslutning till Södra Industriområdet. 
Förhoppningsvis kommer detta leda till ca 5-6 
ha ny industrimark kan planläggas. 

I investeringsbudgeten har kostnaden för en 
utvidgning av Södra Industriområdet, enligt 
förslag ovan, lagts in 2018 medan exploate
ringen av nytt handels- och industriområde 
öster om Södra Stambanan lagts in 2020 och 
framöver. 

7. Ombyggnad av stationsområde i Säv
sjö - etapp 2
Syftet med projektet är att få bättre och be
kvämare kollektiva resmöjligheter. En anpass
ning för funktionshindrade resenärer är också
nödvändig.

Under 2012 genomfördes etapp 1 som omfat
tande anpassning och förnyelse av bussangö
ring mm. Denna etapp finansierades av Trafik
verket och Sävsjö kommun gemensamt. 

Etapp 2 omfattar hissar, båda sidor befintlig 
gångbro, samt inbyggnad av trappor och pas
sage över järnvägen. Projektet förutsätter sam
finansiering med Trafikverket. Trafikverket har 
avsatt 20 miljoner i den nationella planen 2019 
för att bygga en ny tillgänglighetsanpassad bro. 

Kommunen avsätter medel för eventuella mon
teringsåtgärder på den gamla bron, att koppla 
stationsområdet med centrum genom hastig
hetsdämpande och tillgänglighetshöjande åt
gärder med markbeläggning, nya cykelparke
ringar och övriga tekniska åtgärder i samband 
med Trafikverkets projekt. Planer och projek
tering väntas genomföras under 2018. 



KOMMUNSTYRELSEN 

9. Gång- och cykelväg till Källeryd
En ge-väg från Sävsjö tätort till Källeryd via
Vallsjö kyrka har länge diskuterats. Trafikver
ket har väghållaransvaret för aktuell vägsträcka
och är medvetna om problemet med bristande
säkerhet för de oskyddade trafikanterna på
denna typ av väg. Samtidigt konstaterar man
att verkets resurser är mycket begränsade och
att ett utförande av förslaget kräver en kom
munal finansiering till övervägande del.

Projektet har placerats in 2020/21 av tids
mässiga skäl. 

10. Växlar mot Södra Stambanan vid
Stockarydsterminalen
Projektet förutsätter samfinansiering med
Trafikverket, Stockarydsterminalen AB och
Stora Enso AB m fl. Behovet av södergående
trafik, som beskrivs i Tillväxtplan 2011-2015, 
till och från terminalen i Stockaryd är stort.

En funktionsutredning genomfördes under 
slutet av 2012 enligt avtal som träffades mellan 
Trafikverket och Sävsjö kommun. Utredningen 
pekar mot kostnader i nivån 40 - 47 miljoner 
kronor. 

11. Ny dragning av väg 761 i Sävsjö samt
cirkulationsplats mot väg 127
Förslaget beskrivs i förstudie "Ny anslutning av
väg 761 till väg 127 och nytt handels- och indu
striområde", daterat 2012-12-28. Förstudien
har fastställts av kommunfullmäktige och un
der 2014 genomfördes markförvärv. Kommer
att genomföras parallellt med Mäjensjöområ
dets exploatering.

Projektet omfattar en flyttning av väg 761 i 
anslutning mot väg 127. I stället 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. Befint
lig bro över järnvägen vid Aleholm bedöms 
kunna utnyttjas. 

Förslaget öppnar upp möjligheter för ny indu
strietablering väster om järnvägen samt bra 
annonslägen för handel mot väg 127. 

I investeringsplanen har projektets fysiska 
genomförande lagts in tidigast 2020. Total
kostnaden för ny väg, cirkulationsplats och 
exploatering av nytt handels- och industriom
råde har i förstudien beräknats till ca 44 miljo
ner kronor. Trafikverkets medverkan till sam
finansiering beträffande flyttning av väg 761 
och cirkulationsplats på väg 127 påverkar själv
fallet Sävsjö kommuns kostnad. I planen har 
därför Sävsjö kommuns kostnad uppskattats 
till 50 %. 
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12. Lona-områden
Syftar till lokala naturvårdssatsningar i samar
bete med Länsstyrelsen genom medfinansie
ring. Exempel i stil med Djupadals broar och
fornlämningen i anslutning till Sa indområdet.
I Sävsjö finns stor potential att lyfta fram at
traktiva friluftsområden i betydligt större om
fattning än vad som gjorts tidigare. Kommu
nen kan i samverkan med lokal initiativ och
drivkrafter samverka till attraktivitet, tä
tortsnära natur och tillgången till denna.

13. GC-väg Rörvik.
Vägplan och bygghandlingar kommer att tas
fram under 2017. En uppskattad kostnad ligger
på 8-9 miljoner för vägplanearbete och plan
läggande av hela sträckan. Kommunstyrelsens
utskott har beslutat att planlägga och genom
föra åtgärder på hela sträckan som bedöms
trafikfarlig på grund av bro och sikt. Byggnat
ionen planeras under senhösten 2018.

14. Centrumförnyelse
Ett årligt ramanslag för centrumförnyelse på
1000 tkr. Medlen går till planer och genomfö
rande, exempelvis ny gestaltning för att öka
tryggheten i tunneltorget, belysningsåtgärder i
de centrala delarna av olika tätorterna, etapp
vis genomförande av projektet "från väg till
gata", gestaltningsåtgärder för ökad attraktivi
tet.



KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

INVESTERINGSBUDGET 

,_ 

Investeringar 2018-2020 l 

Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018 2018 2019 2020 

Önskat Reviderad 

Fastighetsförvaltning 

Uppdatering av kommunikationsenheter 450 450 450 

Utbyte hissar 400 400 400 400 

Hägneskolan omläggning tak 500 500 

Byte av ventilation i olika fastigheter 2000 1000 1000 

Sophantering Molok 500 500 

Nytt reservkraftsaggregat 500 500 

Solkraftsutmaningen, solceller 300 300 

Samlade investeringsmedel fastighet 2500 2500 2500 2500 

Summa Fastighetsförvaltning 6850 6150 4650 2900 

Serviceförvaltning (tekn) 

Samlade investeringsmedel gata/park 3500 3500 3500 3500 

Exploateringskostnader Södra ind II 2200 2200 

Exploatering Tällevad 1000 1000 1000 1000 

Årligt ramanslag serviceenhet 600 600 600 600 

Fordonsinvesteringar 1000 1000 1000 1000 

Byggnad gata/park 
Summa serviceförvaltning (tekn) 8300 8300 6100 6100 

Summa skattefinansierat 15 150 14 450 10750 9000 
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT /TEKNISKA 

INVESTERINGSBUDGET- FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Uppdatering kommunikationsenheter: 
På grund av att Windows slutar att stödja vårt befintliga övervakningssystem av ventilation och värme 2020 så erfordras ett 
utbyte av befintliga kommunikationsenheter. 

Utbyte hissar: 
Efter genomgång av kommunens hissar har det kostaterats att det inte går att få tag i reservdelar till hissmaskinerna. Detta 
föranleder att vissa hissar behöver bytas ut. 

Hägneskolan omläggning av tak: 
En del av Hägneskolans papptak är i behov av omläggning då det börjar bli dåligt på grund av ålder. 

Byte ventilation i olika fastigheter: 
Det finns ett sto1t behov av utbyte av ventilationsanläggningar i ett antal av kommunens fastigheter. 

Sophantering Molok: 
En investering i Molok på fastigheterna kommer att medföra en billigare sophantering på fastigheterna. 

Nytt reservkraftsaggregat: 
Denna investering görs för att säkerställa att vi har transportabla reservkraftsaggregat till prioriterade boenden vid samhällskris. 

Solkraftsutmaningen, solceller: 
Utvecklingsavdelningen har gjort en utredning och kommit fram till att kommunen ska satsa på solceller på någon byggnad i 
fastighetsbestånder för att minska framtida energianvändande. 

Samlade investeringsmedel fastighet: 
Dessa medel är avsatta för att kunna göra mindre utrednings och ombyggnadsarbeten i fastighetsbeståndet. 

INVESTERINGSBUDGET - KOMMUNAL SERVICEENHET 

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

INVESTERINGSBUDGET- GATA, VÄGAR, PARK OCH 

BELYSNING 

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

Exploatering Eksjöhovgårdsängen 
Nybyggnad av lokalgata, gatubelysning och parkområde utifrån samhällsbyggnads gestaltningsprogram framtaget 2015, 

Exploateringskostnader Södra industriornr Il 
Detta investerings projekt administreras av samhällsbyggnadsavdelningen i dagsläget. 

Exploatering Tällevad 
Nybyggnation av gator på detaljplanerad mark Tållevad 2 och 3. 

Fordonsinvesteringar 
Avser utskottets årliga investeringsanslag till samtliga maskiner, fordon och redskap inom utskottets alla verksamheter. 
Förvaltningen leasar personbilar samt mindre transportfordon enligt kommunens riktlinjer. 
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Barn- och utbildningsnämnd 

lnvesteringsbudget 

Anslag 
Total tom 

Belonn i tkr invest. 2017 

1. IKT-investeringar 2 665 2 000 
2. Årligt ramanslag för 1800 300 
mindre investeringar
3 .  Inventarier till förskolor 7 200 1 200 
och skolor
4. Uppgradering av 0 0 
skolgårdar
5. Aleholm industritekniska 5 500 500 
programmet

Summa 17165 4000 

1. IKT-investeringar
Att skriva sig till läsning, ASL för våra elever i 
de lägre årskurserna kräver en Ipad per elev. 
Kostnaden för motsvarar 665 tkr per år utifrån 
2017- års prisläge. ASL satsningen kommer att 
pägä även för åren 2019-2022 varför en budget 
även där måste avsättas. 
IKT investeringen är lägre än tidigare och 
förklaras med att förvaltningen kommer att 
övergå till leasing av datorer vilket dä belastar 
driften framgent. Kostnad går i dagsläget ej att 
förutse och ersätter då istället de ärliga 
investeringar som görs motsvarande 1800 tkr 
per år. Inom ramen för dessa medel görs också 
underhåll på övrig IKT-utrustning. 
Den nationella IT-strategin för skolans 
digitalisering kommer sannolikt att kräva 
ytterligare 1 500 tkr - 2 ooo tkr i driftkostnad 
per är med start 2018. 

2. 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. 

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 ärlig 
investering. 
Utöver detta bör medel avsättas för att möblera 
tillkommande förskoleavdelningar i kvarteret 
Pinuten och till att möblera Hägneskolans 
grundskola och särskola. 

Budget Budget Plan Plan Plan 

Återstår 2018 2019 2020 2021 2022 

665 665 0 0 0 0 
1500 300 300 300 300 300 

6 000 1200 1200 1200 1 200 1200 

0 0 0 0 0 0 

5 000 1000 1000 1000 1000 1000 

13165 3165 2 500 2 500 2 500 2500 
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4. Uppgradering av skolgårdar
Flera av kommunens skolgårdar är nedslitna 
och stimulerar inte till kreativ lek och lärande. 
Kravet pä att ständigt utbyta gammal och sliten 
utrustning för att möta de säkerhetskrav som 
ställs är nödvändigt. De medel som avsätts bör 
hanteras av kommunens samlade 
fastighetsförvaltning. 

5. Aleholm industritekniska programmet
Uppdatering av maskinell utrustning med 
tillhörande säkerhetsinvesteringar 

Plan 

I 2023 

Q 



Socialnämnd 

lnvesteringsbudget 

Anslag 
Total tom 

Belopp i tkr invest. 2017 
1. Årligt investeringsanslag 3 900 1200 

2. Data/ Teknik 1450 650 
Verksamhetssystem
3. Tekniska hjälpmedel 1550 350 
4. Arbetsmarkn åtg Möbler 2 400 
5. Hjälpmedel brukare 150 150 
6. lnv ersättningsboende 500 500 
7. Inventarier hemsjukvården 500 100 

Summa 10450 2 950 

Beskrivning: 

1. Årligt ramanslag för mindre investeringar
a) Sängar och madrasser
Inköp av ca 10 höj- och sänkbara sängar
årligen för utrangering och nyanskaffning för
att säkerställa arbetsmiljön för vård personalen
på särskilt boende och i ordinärt boende. Inköp
av ca 10 madrasser av olika slag för utbyte och
för att undvika trycksår.

b) Inventarier inom verksamheterna
Inom de olika verksamhetsområdena finns
behov av förnyelse och utbyte här avses mindre
möbelinköp , porslin och annat husgeråd för
att öka trivseln på de olika boendena.

c) Elcyklar personal
Som ett led i kommunens strävan att minska
bilanvändandet finns behov av att köpa in fler
elcyklar till personalen.

d) Parcyklar
Inköp av 2-3 par cyklar till brukare inom äldre
och funktionshinderomsorgen så att det finns 1
parcykel per ort. Idag finns tillgång till en
vilken transporteras mellan orterna.
e)Komplettering av gymredskap
Komplettering av gymredskap vid kommunens
mötesplatser.

2.Data/teknik, Verksamhetssystem
Verksamheten har en flerårsplan för utveckling 
av socialtjänstens IT-stöd. Kontinuerlig 
förnyelse av förvaltningens dataarbetsplatser 
bedöms nödvändig för att klara underhåll av 
befintlig utrustning. Behovet är stort att även 
fortsätta utbyggnad av IT i verksamheten då 
flera personalgrupper saknar tillgång till 
datorer i nuläget. Procapita måste 
vidareutvecklas för att klara de 
dokumentationskrav som föreläggs 

Budget Budget Plan Plan Plan 
Återstår 2018 2019 2020 2021 2022 
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2 700 700 500 500 500 
800 0 200 200 200 

1200 0 300 300 300 
2 400 0 600 600 600 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

400 0 100 100 100 
7 500 700 1700 1 700 1700 

socialtjänsten. Arbetet med den nationella IT
strategin är ett arbete som pågår. 
Sammantaget kan man konstatera att det 
under de kommande åren kommer pågå ett 
stort utvecklingsarbete inom IT när det gäller 
socialtjänsten som kommer att medföra ökade 
kostnader. 

3. Tekniska hjälpmedel inom äldre- och
funktionshinder
Behov av tekniska hjälpmedel ökar eftersom 
det blir allt kortare vårdtider inom slutenvården. 
Människor väljer att bo kvar hemma längre. Att 
integrera olika tekniska lösningar i 
verksamheten handlar om att skapa tydliga 
ändamålsenliga verksamhetsstöd. Det får inte 
bli det motsatta; att verksamheten ska 
integreras i eller anpassas till tekniska 
lösningar. Begreppet välfärdsteknologi 
innefattar kunskap om och användande av 
teknik som kan bidra till ökad trygghet, 
aktivitet, delaktighet och ett självständigt liv, 
stödja eget boende, förebygga eller komplettera 
vård- och omsorgsbehov samt bidra till bättre 
resursutnyttjande och kvalitet inom 
välfärdssektorn. Personlyftar används till 
personer för att bibehålla funktionerna så 
länge som möjligt. Det finns behov att köpa in 
gåbord med elfunktion. 

4. Kontorsmöbler och möbler till
verksamheterna/boendena
För att säkerställa god arbetsmiljö behövs 
bland annat kontorsmöbler successivt bytas ut. 
Detta byte har påbörjats men behöver fördelas 
över flera år. Likaså behövs möbler inom 
verksamheterna och boendena bytas ut. 

5. Hjälpmedel brukare
Efterfrågan på kognitiva hjälpmedel ökar i takt 
med att fler personer med diagnoser får 
möjlighet att klara av sin vardag om 

500 
200 

300 
600 

0 
0 

100 

1700 



Socialnämnd 

kommunen förskriver hjälpmedel som ökar 
möjligheten till ett självständigt liv. 

6. Inventarier - ombyggnad gruppboende

funktionshinder; ersättningsboende äldre
Inköp och utbyte av inventarier i samband med
ombyggnationen av boende inom
funktionshinderomsorgen.
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Inköp och utbyte av inventarier i samband med 
att Högliden läggs ner och får möjlighet att 
flytta in sin verksamhet i andra/ nya lokaler. 

7. Inventarier, hemsjukvård
För att kunna bedriva god och säker hälso- och
sjukvård finns behov att förnya och byta ut vad
gäller sjukvärdsprodukter.



Kultur- och fritidsnämnden 

Investerings budget 

Anslag 

Total tom 
Belopp i tkr invest. 2017 Återstår 

1. Reinvesteringar KoF

2. Ishall och

omklädningsrum

3. Energikartläggning

fritidscenter

4. Utveckling familjebadet

5. Meröppet bibliotek

(förstudie)

6. Läktarhiss Sävsjö sporthall

7. Reinvesteringar Sävsjö

camping

8. IT Nämnd

9. Bibliotekslokaler

möbler/teknik

10. Gräsklippare

11. Lastmaskin

12. Elljusspår byte av

belysning

13. Familjebadet byte av

belysning

14. Vallsjöbaden nytt kök,

kommunalt VA

Summa

Beskrivning: 
1. 
Reinvesteringar KoF 

2 500 

2 700 

800 

300 

150 30 

150 

200 

so 

200 

300 

600 

750 375 

150 

300 

9150 405 

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

2. 

Ishall och omklädningsrum 
Utveckling av anläggning med hänsyn till ett 
ökat nyttjande av föreningsliv och besökare. 

3. 

Energikartläggning fritidscenter 
Utreda hur anläggningarna kan effektiviseras 
gällande driftskostnad och miljöpåverkan. 

4. 

Meröppet bibliotek 
Investering i utrustning och installation av 
meröppet på Sävsjö stadsbibliotek. 

2 500 

2 700 

800 

300 

120 

150 

200 

so 

200 

300 

600 

375 

150 

300 

8 745 
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Budget Budget Plan Plan Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 

500 500 500 500 500 

2 700 

200 300 300 

300 

120 

150 

200 

so 

200 

300 

600 

375 

150 

300 

5 245 1 700 800 500 500 

s. 

Läktarhiss Sävsjö sporthall 
Installation av läktarhiss för att förbättra 
tillgängligheten i sävsjö sporthall. 

7. 

Reinvesteringar Sävsjö camping 
Utveckling av anläggningen sävsjö camping. 

8. 

IT nämnd 
Investering i surfplattor till kultur- och 
fritidsnämndens ordinarie ledamöter 

9. 

Bibliotekslokaler möbler/teknik 
Utveckling av lokalerna bibliotekets 
källarplan. 

10. 

Gräsklippare 
Utbyte av uttjänt gräsklippare idrott- och 
fritidsanläggningar. 

Plan 

2023 

0 



Kultur- och fritidsnämnden 

11. 

Lastmaskin 
Utbyte av uttjänt !astmaskin idrott- och 
fri tidsanläggningar. 

12. 

Elljusspår byte av belysning 
I kommunen finns 4 elljusspår. Fortfarande 
finns det kvar nästan 300 kvicksilverlampor 
som måste bytas till s.k. energilampor. 
Inventering genomförd 2015. 
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13. 

Familjebadet byte av belysning 
För att sänka energiförbrukningen i 
anläggningen samt av miljömässiga skäl 
behöver kvicksilverbelysning bytas ut på flera 
ställen till lågenergibelysning. 

14. 

Vallsjöbaden nytt kök, kommunalt VA 
Installationskostnader kommunalt VA till 
anläggningen samt nytt kök som är anpassat 
till dagens nyttjande och miljökrav. 



Myndighetsnämnd 

I nvesteringsbudget 

Anslag 
Total tom 

Belopp i tkr invest. 2017 Återstår 
1. Årligt 2 300 550 1 750 
2. Servicebil 400 400 
3. Terränghjuling 140 140 
4. Släck/ räddn.fordon 7000 7 000 

5. Motorspruta x 2 580 580 
6. ÄrendehanterinRssvs. 1000 1000 

Summa

Beskrivning: 
1. 

11420 

Årligt investeringsanslag 

550 

Årliga investeringsanslag för reinvesteringar 
och mindre nyinvesteringar inom nämndens 
verksamhetsområde. 

2. 
Servicebil 

10 870 

Servicebil ska bytas ut 2018 enligt 
fordonsplanen. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
det sällan lönar sig att reparera och underhålla 
för länge på gamla fordon. Ofta öve�stiger 
kostnaderna för service och reparationer den 
kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid en 
nyinvestering. Föreslår därför utbyte av de�na 
bil. Denna bil kan eventuellt upphandlas vza
leasing. 

3. 
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. 

4. 
Släck/räddningsfordon 
Släck/räddningsfordon i Sävsjö och Stockaryd 
ska bytas ut 2019 enligt fordonsplanen. 

Budget Budget Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 

350 350 350 350 350 
400 
140 

7000 
580 

1000 

890 8 930 350 350 350 

Erfarenhetsmässigt vet vi att det sällan lönar 
sig att reparera och underhålla för länge på .. gamla fordon. Ofta överstiger ko�tna��rna for 
service och reparationer den kap1taltjanst
kostnad som uppkommer vid en nyinvestering. 
Föreslår därför utbyte av dessa bilar. 

5. 
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 ko�tna��rna for 
service och reparationer den kap1taltJanst
kostnad som uppkommer vid en nyinvestering. 
Föreslår därför utbyte av dessa motorsprutor. 

6. 

Handläggarstöd Miljö- och byggenheten. 
Miljö- och byggenheten har i da?släge_� et�- . "hemmasnickrat" ärendehantermgsstod for sm 
dagliga verksamhet. Upphovsmakaren av 
handläggarstödet går i pension inom snar 
framtid vilket innebär att enheten inte har 
någon s�m 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 2018 
för att säkerställa den dagliga driften. 

För ytterligare kommentarer och motiveringar samt räddningstjänsten i_nve.steringsplan f'�r 2019 och 2020
hänvisas till dokumentet "Räddningstjänstens investeringsplan och motiv för 2015 - 2020 
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