
Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 1 (20) 
Kommunstyrelsen 2018-09-04 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 4 september 2018  
klockan 13.15 – 15.35 

Beslutande 
 

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

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Pierre Klasson, kommunikationschef  
Veronika Johansson, hållbarhetsstrateg § 128 
Matilda Henriksson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Jönsson (V) insynsplats 
 

Utses att justera Kjell Lundkvist (SD) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 6 september 2018 klockan 09.00 

Under- 
skrifter 

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

§§ 111 - 128 

  /Stefan Gustafsson   

 Sekreterare 
 

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

  /Carina Hjertonsson/                                   

 Justerande 
 

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

  /Kjell Lundkvist/                       

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-09-04  

Datum för  
anslags uppsättande 

2018-09-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2018-10-01 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   

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

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  
  KS § 111 
2018.045  Utskottet § 120 
 
  Utökad kommunal borgen, SavMAN AB 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, vd SavMAN AB. 
  Protokollsutdrag från sammanträde med SavMAN AB  
  2018-045-31 § 19. 
 
Redogörelse  Att anlägga bredband är en investeringsintensiv verksamhet. Under en 

lång följd av år har nationellt stöd beviljats som möjliggjort en 
omfattande utbyggnad i Sävsjö kommun med relativt goda ekonomiska 
förutsättningar. De försämrade bidragsmöjligheterna kommer i ett läge 
där fortsatt offensiv fiberutbyggnad krävs.  
 
För att klara uppsatta mål erfordras en utökad borgensram med 15 mkr 
till totalt 60 mkr. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för SavMAN AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60 mkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader, vilket innebär en utökning med  
15 mkr. 

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

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
 

KS § 112 
135.2018.106  Utskottet § 136  
 
  Fribrev angående projektet VISAM 
 
Föredragen handling  Missiv från Region Jönköpings län. 
 
Redogörelse  Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och 

omsorgsrelaterade varor och tjänster som medarbetare inom 
Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av projektet VISAM 
Arena. Kommunerna avsäger sig alla framtida anspråk på idé eller 
produkt som utvecklats inom ramen för VISAM Arena vilket ägs och 
drivs av Almi Företagspartner i Jönköping AB. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att ställa sig bakom förslaget till kommungemensamt fribrev angående 
projekt VISAM Arena. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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91.2018.109  KS § 113 
92.2018.109  Utskottet § 137 
 

Svar på två medborgarförslag om betongunderlag i Sävsjö ishall 
 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag ett och två. 
  Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-05-16. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, tillförordnad chef kultur- 
och fritidsenheten. 

 
Redogörelse  Två medborgarförslag har inkommit gällande att göra betonggolv i 

ishallen i Sävsjö. Detta för att kunna bruka hallen för bland annat 
inlinesåkning och andra arrangemang året om. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i princip positiv till idén, med 
förbehåll att det kräver en omfattande analys innan ingrepp på befintlig 
anläggning kan göras, samt att det aktualiseras i samband med byte av 
sarg och kylanläggning. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att aktualisera frågan i samband med byte av sarg och kylanläggning, 
samt 

 
  att därmed anse medborgarförslagen besvarade. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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  KS § 114 
102.2018.109  Utskottet § 138 
 

Svar på medborgarförslag om papperskorg/hundlatrin i anslutning 
till elljusspåret i Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Carl Rydén, tillförordnad gata/parkchef. 
 
Redogörelse  För att minska nedskräpningen önskas uppsättning av papperskorg 

och/eller hundlatrin där elljusspåret går ut på rv 128 mittemot 
Djurgårdsgatan. 

 
  Rv 128 och parkeringsplatsen i anslutning till denna tillhör Trafikverkets 

ansvarsområde. Serviceförvaltningen bedömer att antalet hundlatriner i 
området runt elljusspåret är tillräckligt. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att, med hänvisning till yttrande från kultur- och fritidsnämnden,  anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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  KS § 115 
57.2018.104  Utskottet § 139 
 
  Partistöd till Sverigedemokraterna år 2018 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse 

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

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att lägga lämnad redovisning  till handlingarna och besluta om 
utanordning av förskott av partistöd för 2018 till Sverigedemokraterna 
med 57 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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135.2018.106  KS § 116 
 

Framtida process med att etablera ett länsgemensamt regionalt 
Vård- och omsorgscollege 

 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag Region Jönköpings län 2018-05-17 § 31. 
  Missiv Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege. 
   
Redogörelse  Primärkommunalt samverkansorgan , PKS, för en diskussion avseende 

processen för att ta fram en ny styrgrupp, tidpunkten för ikraftträdandet 
samt vad som krävs innan det länsgemensamma regionala vård- och 
omsorgscolleget kan träda ikraft i Kommunal utvecklings regi. 

   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen 
med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och 
omsorgscollege, samt 
 
att ikraftträdandet för ett länsövergripande Vård- och omsorgscollege i 
Kommunal utvecklings regi verkställs senast 2018-12-31. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
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  KS § 117 
129.2018.007  Utskottet § 121 
 
  Val av revisorer för stiftelsen Donationsgårdarna 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Under 2014 genomfördes en upphandling av revisorer för kommunen, 

dess bolag och förvaltade stiftelser. Avtal har tecknats med KPMG för 
tiden 2015-2018. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att för 2018 utse Emil Andersson KMPG Växjö som ordinarie revisor 
och Michael Johansson KMPG Växjö som revisorssuppleant för 
stiftelsen Donationsgårdarna, 827501-1597. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
KPMG, Växjö 
Ekonomiavdelningen  - - - - - 
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 KS § 118 
5.2017.049 Utskottet § 122 
 
 Projekt Stiftelsen Komstad kvarn 
 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, 

utvecklingschef. 
  Ekonomisk kalkyl. 
 
Redogörelse  Anläggningar och byggnader som stiftelsen Komstad kvarn förvaltar är i 

behov av upprustning. Bidrag till detta har beviljats av flera aktörer. 
Beviljade projektmedel kan inte betalas ut förrän i efterhand och 
stiftelsen hamnar i likviditetsbrist. Stiftelsen har ansökt om stöd från 
kommunen för att kunna lösa detta. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att sätta upp projekt ”Upprustning i Komstad” på utvecklings-
avdelningens anslag, för att därigenom kunna reglera de initiala 
kostnaderna i projektet på cirka 700 000 kronor,  
 
att dessa utbetalningar återbetalas löpande av Stiftelsen Komstad 
kvarn, efterhand som medel erhålls från Länsstyrelsen,  
 
att kommunen med ovanstående beslut förutsätter att medel tas från 
Elna Nilssons stiftelse, om pengarna inte kan återbetalas till kommunen, 
samt 
 
att stiftelsen tillser att det blir ett regelbundet och kontinuerligt 
öppethållande av anläggningen under sommartid. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Komstad kvarn 
Utvecklingsavdelningen   
Ekonomiavdelningen - - - - - 
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  KS § 119  
98.2018.041  Utskottet § 123 
 

Uppdrag med anledning av kommunfullmäktiges beslut om budget 
för 2019 och framåt 

 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  I de budgetramar som kommunfullmäktige har antagit förs resonemang 

kring vissa områden som bör utredas vidare.  
   
  Detta kompletterades av beslut i kommunfullmäktige  
  2018-06-18 § 65. Med anledning av detta beslut föreslås nedanstående 

uppdrag. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge kommunchefen i uppdrag att i samverkan med berörda 
förvaltningar under hösten 2018 utreda: 
 

 effekterna av en automatisk justering av budgetramar utifrån 
vissa nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens verksamhetsområden, 
 

 lokalisering av särskilda boenden och demensboenden i Sävsjö 
tätort, 
 

 utreda räddningstjänstens nämnds- och förvaltningstillhörighet 
från första januari 2019 och att i denna utredning också beakta 
eventuell förändrad samverkan med Höglandets Räddnings-
tjänstförbund, 
 

 möjligheten till effektiviseringar med 2 % av tilldelad ram år 2020 
respektive 2021, 
 

 redovisa konsekvenser för verksamheten av antagna 
budgetramar så som de presenteras i nämndernas 
verksamhetsplaner, utifrån beslutet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-06-18 § 65 om tilldelade budgetramar. 
 

Delges 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Jan Holmqvist 
Förvaltningar  - - - - - 
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  KS § 120 
96.2018.004  Utskottet § 140 
 
  Dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden 
 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2018-06-19 § 38. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, 
handläggare. 
Dokumenthanteringsplan   

 
Redogörelse  Överförmyndarnämnden har reviderat dokumenthanteringsplanen för 

sin verksamhet och överlämnat den för antagande till kommun-
styrelsen, som är kommunens arkivmyndighet. Då det är behov av att 
gallra handlingar för lång tid tillbaka bör gallringsbeslutet gälla 
retroaktivt. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta föreliggande reviderad dokumenthanteringsplan avseende 
överförmyndarnämnden att gälla från och med 2018-09-04, samt 

 
  att planen också gäller befintliga dokument. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Överförmyndarnämnden  - - - - - 
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  KS § 121 
71.2018.250  Utskottet § 141 
 
  Utökat samarbete inom kommunal avfallshantering 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Rosander, vd Njudung Energi AB och 

Carl Odelberg, avdelningschef Njudung Energi AB. 
  PM –Gemensam organisation inom avfall. 
 
Redogörelse  Sävsjö kommun samverkar med flera kommuner inom avfallshantering. 

Det diskuteras ett förstärkt samarbete för att kunna utveckla bättre 
källsortering och eventuellt överta verksamheten vid 
återvinningsstationer. Det krävs också mer samarbete för att kunna 
säkerställa kompetensförsörjning och framtida infrastruktur inom 
avfallshantering. Såväl nationellt som regionalt sker denna utveckling 
med bildande av gemensamma organisationer. 

 
Ett utkast har tagits fram för en gemensam organisation för 
avfallsverksamheten i Vetlanda, Sävsjö, Aneby och Uppvidinge 
kommuner. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att utreda bildande av en gemensam organisation inom kommunal 
avfallshantering enligt redovisat förslag. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Njudung Energi AB  - - - - - 
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  KS § 122 
148.2018.002  Utskottet § 142 
 
  Ansökan om ansvarsöverföring av resultatenhet 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, 

utvecklingschef. 
 
Redogörelse  Ansvarig för IT-avdelningen är numera digitaliseringsstrateg Tobias 

Mossbrant. Resultatenhet – IT  bör därför överföras till Tobias 
Mossbrant, med utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson som 
ersättare. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att överföra ansvaret för resultatenhet – IT till Tobias Mossbrant, med 
utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson som ersättare. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Tobias Mossbrant - - - - - 
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  KS § 123 
34.2018.530  Utskottet § 143 
 
  Remissyttrande gällande utvärdering av Närtrafik 
 
Föredragna handlingar  Remiss från Region Jönköpings län om utvärdering närtrafik. 

Remissyttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef. 
 
Redogörelse  Sävsjö var första kommun i länet att starta närtrafik i samarbete med 

Länstrafiken. Modellen implementerades efterhand i flera kommuner 
innan verksamheten slutligen permanentades i ett och samma regelverk 
och Länstrafiken tog över ansvaret. Omkring tusen resor körs årligen i 
Sävsjö kommun. Länstrafiken har sedan ett år tillbaka arbetat med 
utvärdering av närtrafiken.  

 
  I yttrandet bemöts olika aspekter och betonas vikten av att hålla ihop 

landsbygd och stad. Kollektivtrafiken har en viktig roll då den skapar 
möjligheter för hela länet att leva och verka. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ställa sig bakom ovannämnda remissyttrande till Region Jönköpings 
län. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att ställa sig bakom ovannämnda remissyttrande till Region Jönköpings 
län, samt 
 
att genomföra överläggningar med representanter för Region 
Jönköpings län i syfte att nå förbättrad kollektivtrafik i Sävsjö kommun. 

 
Delges: 
Region Jönköpings län 
Utvecklingsavdelningen - - - - - 
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KS § 124 

39.2018.011  Utskottet § 144 
 
Inköp av livsmedel 

 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningchef 

serviceförvaltningen. 
 
Redogörelse Det torra väder som varit under sommaren har gjort att många 

svenska bönder har svårt att få fram foder till sina djur. Detta har 
inneburit att djuren måste skickas till slakt tidigare än planerat. 
Eftersom samtidigt efterfrågan på kött har varit lägre än normalt 
leder det till att slakterierna i nuläget har svårt att ta emot ökande 
volymer. I värsta fall kan den rådande situationen leda till att 
bönder i brist på foder får avliva djur och skicka dem till 
destruktion. Det är därför angeläget att kommunen gör en insats 
för att hjälpa bönderna i denna svåra situation.  

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsens besluta 
 

att ge kostenheten i uppdrag att fram till sommaren 2019 köpa så 
mycket svenskt kött som är möjligt inom våra upphandlade avtal,  
 
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att i samverkan med 
kostenheten genomföra en kampanj för att motivera till att "handla-
lokalt", samt 
 
att eventuella merkostnader hanteras i samband med beslut om bokslut 
för Sävsjö kommun. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
  

att ge kostenheten i uppdrag att fram till sommaren 2019 köpa så 
mycket svenskt kött som är möjligt inom våra upphandlade avtal,  
 
att ge kostenheten i uppdrag att i samverkan med utvecklings-
avdelningen genomföra en kampanj för att motivera till att "handla-
lokalt", 
 
att eventuella merkostnader hanteras i samband med beslut om bokslut 
för Sävsjö kommun, samt 
 

Delges:   att till kommande sammanträde med kommunstyrelsen bjuda in 
Kostenheten  företrädare för kostenheten för samtal om möjligheten att långsiktigt  
Utvecklingsavdelningen  och i hög grad använda svenska livsmedel inom Sävsjö kommun. 
Ekonomiavdelningen  
 - - - - -  
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KS § 125 

158.2017.253 Utskottet § 145 
 

  Tomtförsäljning Vallsjöbaden 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
 
Redogörelse  Tre av de nybildade obebyggda fastigheterna (av totalt åtta) med 

ursprung i kommunägda Torset 2:6 är belägna på den gamla 
fotbollsplanen vid Vallsjöbaden. Ytan har de senaste åren använts som 
reservparkering vid större nöjesevenemang. Beslut har därför tagits att 
avvakta med försäljning av dessa tre tomter.  

 
  Då Vallsjöbadens arrendator sagt upp avtalet finns skäl att ompröva 

beslutet att undanta dem från försäljningen, som är planerad att ske 
under hösten 2018, och sälja samtliga tomter samtidigt. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att medge försäljning av de nybildade tomterna på gamla fotbollsplanen 
vid Vallsjöbaden. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att  delegera till kommunstyrelsens utskott att besluta i ärendet. 
Delges: 
Utskottet   
Utvecklingsavdelningen - - - - - 
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  KS § 126 
151.2018.252  Utskottet § 146 
 
  Förfrågan om köp av fastigheten Löjan 1, Hägnevägen 7, Sävsjö 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
 
Redogörelse  En förfrågan har gjorts från en privatperson att köpa kommunal 

tomtmark, Löjan 1, och på den investera i en padeltennishall. Den 
aktuella tomten är idag bebyggd och används som föreningslokal av 
Sävsjö FF. Befintlig byggrätt räcker inte för padeltennishallens behov av 
yta. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
  att inte sälja rubricerad fastighet, samt 
 

att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och 
fritidsenheten föreslå annan plats. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
   
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att inte sälja rubricerad fastighet, samt 
 

att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och
 fritidsenheten medverka till lokalisering på annan lämplig plats. 

Delges: 
Utvecklingsavdelningen  
Kultur- och fritidsenheten - - - - - - 
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  KS § 127 
152.2018.005  Utskottet § 147 
 
  Digitaliseringsdagar för barn och unga 
 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, 

utvecklingschef. 
 
Redogörelse  I samband med Digitaliseringsåret arrangerar barn- och 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsenheten 
digitaliseringsdagar för barn och ungdomar. För att göra en större och 
långsiktig satsning söks extra finansiering. 

 
  I utvecklingschefens skrivelse redovisas de aktiviteter som planeras, 

bland annat inköp av robotar för programmering. 
 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 
  att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
  2018-09-04. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att finansiera föreläsningar samt material till arbete med programmering 
för barn och ungdomar med 85 000 kronor, 

 
att detta finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov, samt 

 
att en utvärdering av digitaliseringsdagarna ska redovisas till 
kommunstyrelsen. 

Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 
Ekonomiavdelningen  - - - - -  
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KS § 128  
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-06-19 och 2018-08-21. 
  

b) 
 

Protokoll bolag. 
 

c) Anhållan om medel ur integrationsfonden, utbildningsprojekt, 
projekt Grogrund och kulturprojekt inom förskolan. 2.2018.133 
(Utskottet § 127) 

 
d) Fastställande av organisation serviceförvaltningen.  

(Utskottet § 134)  186.2017.003 
 

e) Grön handlingsplan. 50.2017.430 

f) Yxan 1. 
 

g) SavMAN AB, prislista och framtid. 
 

h) Industritomter. 
 

i) Ledningspersonal inom socialförvaltningen. 
 

j) Tomt vid före detta slakteri. 
 

k) Skötsel av grönområden i tätorter. 
 

l) Sävebo omställning av lägenheter. 
 

m) Pierre Klasson, ny kommunikationschef, presenterade sig och 
hälsades välkommen. Det beslutades att bevilja Pierre 
närvarorätt vid dagens sammanträde. 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att vad gäller g) bjuda in företrädare för SavMAN AB för redovisning av 
prislista och planering av bolagets framtid, 
 
att vad gäller h) bjuda in företrädare för utvecklingsavdelningen för 
samtal om behov  av industrimark, 
 
att vad gäller i) överlämna till utskottet att inhämta uppgifter och 
överlägga med socialförvaltningens ledning, 
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KS § 128 forts 
 
att vad gäller l) bjuda in Sävebo AB:s vd Urban Blücher för 
överläggning om bolagets planering när det gäller omställning av 
lägenheter från asylboende till ordinärt boende, samt 

   
  att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna. 
   

- - - - - -  
 
 


