
□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Plats och tid 

Beslutande 

Ljungarummet, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 19 november 2019

klockan 08:30 - 16.00

Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C), frånvarande 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) 
'fjänstgörande ersättare: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Johanna Danielsson (KD) 
Anette Gustafsson (C)F ersätter Matilda Henriksson tan 14. 00 
Ingrid lvarsson (S) ersätter Göran Häll 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Stefan Fiirst, V, insynsplats 
Erika Tor Rund.blad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 451

Tomas Lundin, chef gata/park § 451

Miriam Markusson Berg, socialchef§ 452

Susanne Lilja, ekonom § 452

Kerstin Hvirf, socialnämnd.ens ordförande § 452

Marie Hogmalm, ekonomichef§ 452, 458

Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 453,454,460,461,462,475

Erik Alm, turism- och landsbygdssamordnare § 453

Annika Nilsson, projektutvecklare, Leader Linne, § 453

Frida Krantz, arkivarie § 456

Ida Stenvall, säkerhetssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund § 466

Utses att justera Gunnel Lundgren (KD) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunkansliet, Sävs· ö Kommunalhus, fredagen den 22 november klockan 11.00.

Paragrafer 450-478

C' r-- J-t� 
. . . � ...... �-.... ,. ............................ . 
Carina Hjertonsson 

�::(�1b117.��-----------------------------------
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
la kommun

Samma nträdesprotokol I 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

Ans lagsdatum: 

Sista dag att överklaga 

(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Kommunstyrelsen 

2019-11-19 

2019-11-22 

2019-12-16 

Kommunkansliet, Sävsjö 

Underskrift ���t-t�-----------------

Justering 

I� 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 450 Godkännande av ärendelista 

§ 451 Informationsärende - tekniska ärenden 

§ 452 Informationsärende - socialnämnd/socialförvaltning 
om ekonomi och arbete med mötesplatser 

§ 453 Informationsärende - Leader Linne 

§454 Informationsärende - regional utvecklingsstrategi, 
RUS, och handlingsplaner 

2019/331 

§ 455 Informationsärende - redovisning uppdrag för 
minskad arbetslöshet bland utrikesfödda personer 

§ 456 Informationsärende - arkivfrågor 

§457

§458

§459

Personalstatistik oktober 2019/75 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2019/139 

Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av 2019/261 
samtliga elljusspår 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan 2019/189 
tätorter 

Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid 2019/200 
järnvägen i Stockacyd 

Svar på medborgarförslag om busslinje mellan 2019/190 
Vrigstad och Stockacyd 

Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 2019/324 

Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 2019/325 

Dataskyddspolicy Sävsjö kommun 2019/326 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö 2019/333 
kommun 

Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö Utdragsbestyrkande 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
IEkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

§ 467

§468

§ 469

§ 470

§ 471

§ 472

§ 473

§ 474

§475

§476

§ 477

§478

Justering 

Samverkansavtal Höglandets 
Räddningstjänstförbund 

Projektplan för implementering av 
utvecklingsstrategin 

Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av 
Vålfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen 

Antagande av detaljplan för Lundby 2:18 och del av 
2:19 Vrigstad 

Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna 

Avtal mellan Emåförbundet och Sävsjö kommun 

Beslutsattestanter för år 2020 allmänna och tekniska 
ärenden 

ÖVriga ärenden 

Meddelanden 

Medborgarförslag om att renovera lusthuset vid 
Eksjöhofgårds Wärdshus 

Motion (M) angående inrättande av servicetjänster. 

Motion (M) statistik särskilda boendeplatser. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

2019/345 

2019/42 

2019/20 

2018/150 

2019/211 

2019/297 

2019/346 

2019/169 

2019/336 

2019/348 

2019/349 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
la kommun

§450

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Godkännande av ärendelista 

Justering 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Justering 

§ 451

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

lnformationsärenden - tekniska ärenden, lokaler för teknisk 

verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Erika Tor Rundblad, förvaltningschef 

serviceförvaltningen och Tomas Lund, gata/parkchef om tekniska ärenden: 

• Bro i anslutning till Femtinge by.

• Arrenden

• Yttre fastighetsskötsel på Sävebos fastigheter.

• Uppsättning av mast.

• Skadegörelse på lekparker

• Julbelysning

• Lokaler för teknisk verksamhet

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
lmkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§452

lnformationsärende - socialnämnd/socialförvaltning om 

ekonomi och arbete med mötesplatser 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet medverkar företrädare för socialförvaltning och socialnämnd och 

diskussion förs om ekonomi och verksamhet inom förvaltningen. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§453

lnformationsärende - Leader Linne 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Annika Nilsson, projektutvecklare Leader Linne Småland, informerade om Leader, 

som är ett metodutvecklingsprogram för landsbygden i EU med målsättningen att 

skapa en utvecklande och levande landsbygd. Finansieringen söks ur tre fonder; 

Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projektperioden 

sträcker sig mellan 2014-2020. Ny programperiod för 2021-2028 är under planering. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§454 Diarienummer: KS 2019/331.106 

lnformationsärende - regional utvecklingsstrategi, RUS, och 

handlingsplaner 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala 

utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa en 

strategi för utvecklingen i länet - en regional utvecklingsstrategi (RUS). Denna ska bli 

en vägvisare om hur Jönköpings län ska uppfattas år 2035 med visionen Sveriges mest 

hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 

Vid sammanträdet informerar Kristin Nilsdotter Isaksson om ärendet och 

kommunstyrelsen lämnar vissa inspel till de föreslagna handlingsplanerna. 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan en hållbar region

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
&kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§455

lnformationsärende - redovisning uppdrag för minskad 

arbetslöshet bland utrikesfödda personer 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommunchef Jan Holmqvist i uppdrag att vid kommunstyrelsens 
beredningssammanträde 2020-01-21 redovisa uppdrag för minskad arbetslöshet 

bland utrikesfödda personer och att redovisa pågående och planerade åtgärder inom 

området, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§456

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

lnformationsärende - arkivfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet informerar kommunarkivarie Frida Krantz om kommunarkivet och 

kommunstyrelsen studerar även arkivet på plats. 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

§457

Personalstatistik oktober 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Diarienummer: KS 2019/75.040. 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Justering 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§458 Diarienummer: KS 2019/139.042 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet redogör Marie Hogmalm för ekonomisk månadsrapport för 

oktober månad. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport oktober 2019.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IWkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§459 Diarienummer: KS 2019/261.109 

Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga 

elljusspår 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att avslå förfrågan om övertagande av Stockm:yds elljusspår, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har likvärdig budget för kommunens fyra elljusspår och 
kan därmed erbjuda samma stöd till de föreningar som sköter dessa oavsett ägarskap. 
Skillnaden är att IFK Stockaryd själva tecknat avtal med de lokala markägarna då 
spåret kommit till på deras initiativ. Justering av dessa bör kunna göras av hävd, men 
processen ägs av avtalspartema. 

Vid sammanträdet noteras att avtalen avseende kommunens elljusspår behöver 
uppdateras. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga elljusspår 2019-08-16

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-17 § 367.

3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 § 108.

4. 'fjänsteskrivelse från Frank Isaksson, enhetschef kultur- och
fritidsförvaltningen 2019-10-11.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IS kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§460 Diarienummer: KS 2019/189.109 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan tätorter 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att fortsätta arbetet med att planera för bättre cykelförbindelser mellan kommunens 
tätorter, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

En cykelförbindelse mellan kommunens tätorter finns med i Sävsjö kommuns 
översiktsplan från 2012. Det är dock en långsiktig plan då det finns flera faktorer som 
försvårar. Sävsjö kommun äger inte vägarna mellan orterna, det gör Trafikverket. 
Därför behövs dessa cykelvägar pekas ut och prioriteras i den regionala 
infrastrukturplaneringen då Sävsjö kommun själva inte får bygga cykelvägar längs det 
statliga vägnätet. I dag är cykelvägen mellan Stockaryd och Vrigstad samt mellan 
Stockaryd och Sävsjö utpekade i den regionala planeringen. Det är dock väldigt många 
cykelsträckor i länet som är utpekade och det sker en prioritering varje 
planeringsperiod av vilka vägar som ska anläggas. Än så länge är inte några av 
kommunens cykelsträckor prioriterade. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-06-18 § 297. 

3. 'fjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef,
2019-11-06. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

15 



□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§461 Diarienummer: KS 2019/200.109 

Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i 

Stockaryd 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att föra fram önskemålet i dialog med Trafikverket, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår ett bullerplank längs järnvägen i centrala Stockaryd då den 
ökande trafiken på södra stambanan skapar störningar på grund av hög ljudnivå. 

Detta är en fråga för Trafikverket att avgöra. Kommunen kommer att lyfta 
förslagsställarens önskemål i dialog med Trafikverket och så får de redogöra för 

kommunen hur de tar sig an frågan. Ljudnivån i Stockaryds samhälle är en fråga som 

varit uppe tidigare och det är därför angeläget att få ett svar på hur Trafikverket 

arbetar med dessa bullerstörningar. 

Trafikverkets hänvisar samtliga som vill rapportera in skador eller brister i 

infrastruktursystemet, bland annat buller, till sin inrapporteringstjänst på hemsidan: 

htt ,s:/jwww.trafikverket.se)lianster/Anmal-skador-och-brister/ 

Besluts underlag 

1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-18 § 299.

3. 'Ijänsteskrivelse från Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 2019-11-06.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§462 Diarienummer: KS 2019/190.109 

Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och 

Stockaryd 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att föra fram önskemålet i dialog med Länstrafiken, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår en bussförbindelse mellan Vrigstad, Stockaryd och vidare 
ner mot Rörvik/Lammhult alternativt mot Sävsjö. 

Det fanns tidigare en bussförbindelse mellan Stockaryd och Vrigstad som gick ett par 
gånger om dagen. På grund av dåligt resandeunderlag på sträckan gick bussen 
nästintill tom flera gånger om dagen, varför linjen togs bort av besparingsskäl och att 
man nu får åka via Sävsjö om man vill fortsätta till Vrigstad. 

Önskemålet tas med i den årliga dialog som kommunen har med Region Jönköpings 
län/Länstrafiken, som är den organisation som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. 
Denna sträcka kommer dock troligtvis inte prioriteras framför sträckor som har ett 
bättre resandeunderlag. På sikt kan naturligtvis dagens sträckningar utvärderas och 
ses över, om det går att få till bättre förbindelser. 

Besluts underlag 

1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-18 § 298.

3. 'fjänsteskrivelse från Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 2019-11-06.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
9kommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§463 Diarienummer: KS 2019/324.106 

Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att för Sävsjö kommuns del godkänna Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet föreligger Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31. 

Beslutsunderlag 

1. Direktionens protokoll 2019-10-25 § 44.
2. Delårsrapport per 2019-08-31.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§464 Diarienummer: KS 2019/325.00S 

Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att för Sävsjö kommuns del anta föreliggande höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 

för Höglandsförbundet. 

Sammanfattning 

IT-säkerhet handlar om att skydda verksamhetens IT-relaterade tillgångar, som 

maskinvara, programvara och den information som lagras och hanteras i dessa. Det 

finns ett behov av att revidera den IT-säkerhetspolicy som antogs våren 2017, bland 

annat eftersom det finns en lagstiftning att ta hänsyn till. 

Den IT-säkerhetspolicy som har arbetas fram redovisar Höglandsförbundets och dess 

medlemskommuners övergripande mål och inriktning med IT-säkerheten samt hur 

ansvaret i dessa frågor är fördelat. Policy gäller för IT-säkerhet inom 

höglandssamarbetet, och kompletterar förbundets och kommunernas övriga 

styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen omfattas av policyn. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2019-10-25 § 46.

2. Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§465 Diarienummer: KS 2019/326.003 

Dataskyddspolicy Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att anta föreliggande "Dataskyddspolicy för Sävsjö kommun". 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den 
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige kompletteras 
dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen. 

En policy är framtagen för att antas i de fem höglandskommunema samt 
Höglandsförbundet. Föreliggande policy omfattar Sävsjö kommuns nämnder och 
bolagsstyrelsema i helägda bolag (Sävebo AB, AB Sävsjö Industribyggnader, SavMan 
AB) och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om behandling av 
personuppgifter. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2019-10-25 § 47.

2. Dataskyddspolicy Sävsjö kommun.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§466 Diarienummer: KS 2019/333.016 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att anta "Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023", 

att "Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019" antagna av 

kommunfullmäktige 2015-12-14, § 120, upphör att gälla i och med detta beslut, samt 

att "Styrdokument för krisberedskap 2015-2018" antaget av kommunstyrelsen 

2016-03-08 § 46, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Sammanfattning 

Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är landets kommuner skyldiga att varje 

mandatperiod arbeta fram ett handlingsprogram för det lokala olycksförebyggande 

arbetet och den operativa förmågan inom räddningstjänsten. Sävsjö kommun har tagit 

ett större grepp om säkerhetsarbetet och arbetat fram ett handlingsprogram för skydd 

och säkerhet. Programmet omfattar även de krav som lagstiftaren ställer i Lag om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (2006:544). I handlingsprogrammet föreslås åtta målområden: 

olyckor (trafik- och fallolyckor), psykisk hälsa, brand, brott, internt skydd, civilt 

försvar, krishantering och klimatanpassning. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-10-31.

2. Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
IBJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§467 Diarienummer: KS 2019/345.170 

Samverkansavtal Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att ge kommunchef Jan Holmqvist i uppdrag att teckna samverkansavtal med 

Höglandets räddningstjänstförbund kring räddningschefsfunktionen i enlighet med 

bifogad tjänsteskrivelse och inom ramen för räddningstjänstens budget. 

Sammanfattning 

Sävsjö kommun och Höglandets räddningstjänstförbund har under åren samverkat 

kring en rad områden. Föreliggande dokument innehåller förslag på att denna 

samverkan ska utvidgas ytterligare till att omfatta funktionen som räddningschef, 

samt samverkan inom området beredskap och säkerhetsskydd. Syftet med samverkan 

är att båda organisationerna ska vinna på det genom ökade synergier, höjning av 

kvaliten, en ökad gemensam produktion, samtidigt som båda organisationerna blir 

effektivare. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-11-13.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
l9kommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§468 Diarienummer: KS 2019/42.003 

Projektplan för implementering av utvecklingsstrategin 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-07 bjuda in nämndernas och 

bolagsstyrelsernas presidier för information och samtal omkring reviderad värdegrund 

och utökade mål i utvecklingsstrategin, samt 

att i övrigt överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

godkänna plan för införande av reviderad utvecklingsstrategi och horisontell 

styrmodell. 

Sammanfattning 

Kommunchef Jan Holmqvist har tillsammans med kommunens ledningsgrupp och i 

samverkan med kommunens chefer och utvecklingsledare arbetat fram ett förslag till 

reviderad utvecklingsstrategi och reviderade utvecklingsområden. I detta förslag ingår 

också en delvis förändrad styrmodell, som principiellt kan beskrivas som mer 

horisontell och tillitsbaserad än den tidigare. 

Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 17 november 2019 ett 

inriktningsbeslut, där man ställer sig bakom förslaget till ny utvecklingsstrategi. Efter 

implementering ska kommunfullmäktige ta ett definitivt beslut under våren 2020.

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-11-14.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§469 Diarienummer: KS 2019/20.001 

Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och 

Centrala Säkerhetsgruppen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande beredningssammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att bilda ett hållbarhetsråd enligt redovisat förslag från och med 2020-01-01, samt 

att anta föreliggande riktlinje "Reglemente hållbarhetsråd" för kommunens 

hållbarhetsråd att gälla från och med 2020-01-01, samt 

att Hållbarhetsrådet ersätter Välfärdsrådet och Centrala Säkerhetsgruppen från och 

med 2020-01-01. 

Mats Hermansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Välfärdsrådet har funnits i Sävsjö kommun sedan början av 2000- talet. Det uppstod 

genom en sammanslagning av Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet och har 

haft som uppgift att samordna och ta initiativ till åtgärder kopplade till dessa två 

områden. Centrala säkerhetsgruppen har sitt ursprung i Lagen om skydd mot olyckor 

och de krav som ställs på kommunen vad gäller förebyggande av olyckor. 

Dessa organisationer har under de senaste åren kommit att överlappa varandra och ett 

förslag finns till samordning, genom att bilda ett Hållbarhetsråd som ersätter 

Välfärdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reglemente för Hållbarhetsråd.

2. Välfärdsrådets protokoll 2019-09-12 § 18.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 413.

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD) föreslår följande beslutsförslag: 

att bilda ett hållbarhetsråd enligt redovisat förslag från och med 2020-01-01, samt 

att anta föreliggande riktlinje "Reglemente hållbarhetsråd" för kommunens 

hållbarhetsråd att gälla från och med 2020-01-01, samt 

att Hållbarhetsrådet ersätter Välfärdsrådet och Centrala Säkerhetsgruppen från och 

med 2020-01-01. 

Mats Hermansson (M) yrkar att oppositionen ska tilldelas en plats i Hållbarhetsrådet. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 

ordförandens förslag. 

Mats Hermansson (M) begär omröstning. 

Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: Den som röstar på ordförandens 

förslag röstar Ja, den som röstar på Mats Hermanssons yrkande röstar Nej ...... bilaga 1.

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster och två nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§470 Diarienummer: KS 2018/150.214 

Antagande av detaljplan för Lundby 2:18 och del av 2:19 

Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att ta upprättat granskningsutlåtande som eget, samt 

att anta planförslaget. 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan för Lundby 2:18 

och del av Lundby 2:19 Vrigstad samhälle. Detaljplanen har varit ute på granskning 

under tiden 2019-09-23 - 2019-10-16. I granskningsutlåtandet sammanfattas de 

inkomna yttrandena och bemöts med kommentarer med eventuella åtgärder till följd 

av yttrandet. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad 2019-10-30.

2. Plankarta antagande detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19.

3. Planbeskrivning antagande detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19. 

4. Granskningsutlåtande detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§471 Diarienummer: KS 2019/211.310 

Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inhämta synpunkter på förslaget från kommunala rådet för funktionshinderlrågor. 

Sammanfattning 

I linje med att Sävsjö utvecklas mot att bli en mer levande och attraktiv stadskärna 
med stärkt identitet, behövs enkla och tydliga principer för att hålla ihop stadens 
gestaltning utifrån kommunens vision om den barnvänliga, inkluderande och gröna 
staden. 

Gestaltningsprogrammet pekar ut de stilmässiga värden i stadsbilden som bör 
bevaras, förstärkas eller läggas till och föreslår utrustning och materialval som 
överensstämmer med programmets riktlinjer. När de allmänna platserna i Sävsjös 
centrala delar ska göras om blir gestaltningsprogrammet ett underlag som 
utformningen kan utgå ifrån. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad 2019-11-05.

2. Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna.

Beslutet skickas till 

Kommunala rådet för funktionshinderlrågor 
Utvecklingsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IBlkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§472 Diarienummer: KS 2019/297.106 

Avtal mellan Emåförbundet och Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande avtal mellan Emåförbundet och Sävsjö kommun, samt 

att meddela Emåförbundet att Sävsjö kommun av principiella skäl ställer sig negativ 

till indexuppräkning och förordar Emåförbundet att inför kommande verksamhetsår 

finna en annan budgetmodell. 

Sammanfattning 

Ett förslag till avtal har inkommit från Emåförbundet avseende samverkan mellan 

förbundet och dess medlemskommuner. I avtalet regleras förbundets uppdrag, samt 

inom vilka områden det kan bistå medlemskommunema i övrigt. 

Avtalet reglerar dessutom kostnadsfördelningen mellan medlemskommunema, samt 

hur medlemsavgiften årligen justeras. I den senare delen föreslås en indexuppräkning 

kopplad till PKV. 

Det bör noteras att Sävsjö kommun i normalfallet inte tillämpar denna form av 

generell indexuppräkning avhängigt externt index. Beslutet bör kompletteras med en 

uppmaning till Emåförbundet att finna en annan modell för budgetjustering inför 

kommande år. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef 2019-11-12.

2. Skrivelse från Emåförbundet 2019-09-17. 

3. Förslag till nytt samverkansavtal med Emåförbundet.

Beslutet skickas till 

Emåförbundet 

Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§473 Diarienummer: KS 2019/346.002 

Beslutsattestanter för år 2020 allmänna och tekniska 

ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens allmänna 

och tekniska ärenden för år 2020, samt 

att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde under 

år 2020, som erfordras på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska 

förändringar, ska delegeras till förvaltningschefen. 

Sammanfattning 

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse 

beslutsattestanter för varje år inom sitt ansvarsområde. Likt föregående år 

finns möjlighet att välja olika personer som ersättare för löneattest och 

fakturaattest då det kan skilja sig åt. Beslut om ändringar som sker löpande på 

grund av personalomsättning och mindre organisatoriska förändringar 

föreslås delegeras från nämnden till respektive förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm.

2. Förteckning över beslutsattestanter.

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
la kommun

§474

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

att vid kommande sammanträde med kommunstyrelsen informera om 
överförmyndarverksamheten, samt 

Justering 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

• Information från kommunala rådet för pensionärsfrågor.
• ÖVerförmyndarverksamheten.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IWkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§475

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Diarienummer: KS 2019/169.133 

• Svar från Arbetsmarknadsdepartementet på skrivelse från Aneby, Eksjö,

Nässjö och Sävsjö kommun.

• Skrivelse från Migrationsverket om rätt till boende och dagersättning.
• Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Jönköpings län.

• Kristin Nilsdotter Isaksson informerar från överläggning med Trafikverket

som beslutat om rivning av bron vid Hultrum, vilket kommunen arbetat för att

förhindra.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§476 Diarienummer: KS 2019/336.109 

Medborgarförslag om att renovera lusthuset vid 

Eksjöhofgårds Wärdshus 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Sävebo AB för yttrande senast 2020-01-30. 

Sammanfattning 

Lusthuset, som står i parken vid Eksjöhofgårds Värdshus och som ägs av Sävsjö 

kommun, är i dåligt skick. Förslaget är att renovera huset så det kan fortsätta att vara 

en del i den gamla gårdsmiljön runt Värdshuset. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

SäveboAB 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§477 Diarienummer: KS 2019/348.109 

Motion (M) angående inrättande av servicetjänster 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera motionen till socialförvaltningen för svar senast 2020-02-07. 

Sammanfattning 

Motionens intention är att Sävsjö kommun ska inrätta servicetjänster inom kommunal 
hälso- och sjukvård samt omsorg. Detta för att renodla arbetsuppgifterna inom 

omvårdnad så att undersköterskans arbetsuppgifter i huvudsak omfattar omvårdnad 

och behandling av patienten inom ramen för undersköterskans kompetensområde. 

Serviceuppgifter liknande lokalvård, klädvård med mera kan utföras av annan 

personal. 

Beslutsunderlag 

1. Motion lämnad av Gunnel Svensson (M)

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Moderaterna 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
lmkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-11-19 

Justering 

§478 Diarienummer: KS 2019/349.109 

Motion (M) statistik särskilda boendeplatser 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera motionen till socialförvaltningen för svar senast 2020-03-07. 

Sammanfattning 

Motionen föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en för allmänheten 

tillgänglig statistik som visar antalet outhyrda platser inom särskilda boenden och 
demensboenden i Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (M)

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Moderaterna 

(/ 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

34 


