
□ Sävsjö
Bl)kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Ljungarummet, Sävsjö kommun, Sävsjö kommun, tisdagen den 16 april 2019 
klockan 08:00 - 17.00 

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 
Lena Persson, S 
Göran Häll, S, 

Kjell Lundkvist, SD 
Tjänstgörande ersättare: 

Gunnel Lundgren, KD, ersätter 
Johanna Danielsson 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 

Carina Hjertonsson, sekreterare 

Stefan Fiirst, insynsplats 

Karolina Rellme, planstrateg 

Marie Hogmalm, ekonomichef§§ 151, 165 

Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen 
§§ 151, 155-157, 168

Frank Isaksson, enhetschef kultur och fritid

§ 151§§ 150,169

Jan-Olof Olson, stadsarkitekt

§§ 150,169

Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef §§ 146, 149, 152,
154, 158, 170, 171

Åsa Elmersson, mark- och
exploateringsstrateg §§ 149, 154,
168,170,171

Tomas Lundin gata/parkchef

§§ 156-157, 168

Åke Blomqvist, personalchef

§§ 153,172

Miriam Markusson Berg, socialchef§ 151

Lillemor Hultqvist, funktionschef §§ 160, 161

Frida Virdung, handläggare,
socialförvaltningen §§ 160, 161

Erika Ask, tillf äldreomsorgschef § 151

Stefan Claesson, barn- och utbildningschef

§ 151

Maria Thulin, myndighetschef § 151

Urban Bliicher, vd Sävebo AB§ 151

Bert Runesson, särskild utredare, § 165

Smålands Turism AB § 148:

Helene Berg, vd, Kent Ly, ordförande

Utses att justera Christer Sjögren, S, 145-167, 
169-179

Göran Häll, S, § 168 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunledningskontoret, Sävsjö, onsdagen den 24 april klockan 15.00

Paragrafer 145 - 179 

Carina Hjertonsson 

�14�r-·�······· ...... � ..... : .. � .. Christer Sjögren, S, 145-167, 169-179 . Göran Häll, S, § 168 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 



□ Sävsjö
IBJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

An slagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

Ans lagsdatum: 

Sista dag att överklaga 

(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Kommunstyrelsen 

2019-04-16 

2019-05-16 

Kommunkansliet 

Underskrift 
C�tr� 
······························�:··7·····················································Carina Hjertonsson 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 



□ Sävsjö
ll3kommun 

§ 145

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Godkännande av ärendelista 

Justering 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

3 



□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 146 Diarienummer: KS 2019/44.840 

lnformationsärende - Projekt "Attraktiv landsbygd" orts- och 

byautveckling 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet informerar Kristin Nilsdotter Isaksson om pågående arbete med 

orts- och byautveckling. Ett möte är planerat för information om bland annat så kallad 

medborgarbudget. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

4 



□ Sävsjö
la kommun

§ 147

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/134.006 

lnformationsärende - Surfplattor till politiker 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Den politiska nämndsadministrationen ska digitaliseras och ordinarie ledamöter i 

nämnder och kommunfullmäktige kommer efterhand få handlingar på surlplatta. Vid 

dagens sammanträde redogör kommunchefen för planeringen inför detta. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

5 



□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§148 Diarienummer: KS 2019/44.840 

lnformationsärende - Medverkan av företrädare för 

Smålands Turism 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Ordföranden i Smålands Turism AB, Kent Ly, och vd Helene Berg, informerar om 

verksamheten i Smålands Turism och även de möjligheter som finns för kommunens 

turistföretag att ta del av deras tjänster. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

6 



□ Sävsjö
la kommun

§ 149

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2018/14.251 

lnformationsärende - Åtgärder i samband med 

exploateringen av Tällevad Il 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Företrädare för utvecklingsavdelningen redogör för åtgärder i samband med 
exploatering av Tällevad Il. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

7 



□ Sävsjö
Ukommun 

§ 150

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/123.214 

lnformationsärende - Mejensjöområdet, planprogram för del 

av nytt handels- och industriområde del av Sävsjö 12:2 m.fl 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Företrädare för utvecklingsavdelningen informerar om planprogram för utveckling av 

del av Sävsjö 12:2, del av Mejensjöområdet i anslutning till Sävsjö tätort. 

Beslutsunderlag 

1. Planprogram del av Sävsjö 12:2 m.fl

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 151 Diarienummer: KS 2019/14.041 

lnformationsärende - Återkoppling uppdrag 

verksamhetsplan 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-19 beslutades om olika uppdrag 
kopplade till bokslutsarbetet. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen 2019-04-08. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sa mmanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 152 Diarienummer: KS 2019/44.840 

lnformationsärende - Utveckling av turistinformation i 

Sävsjö kommun, lnfoPoints 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Information lämnas om var InfoPoints kommer att placeras under sommaren för att 

tillgängliggöra för turister att söka information. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen.

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

10 



□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 153 Diarienummer: KS 2019/75.040 

lnformationsärende - Personalstatistik mars 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen, samt 

att uppdra till personalchef Åke Blomqvist att vid kommunstyrelsens sammanträde 
2019-09-17 redovisa utfallet av att erbjuda anställda att arbeta kvar efter 65 år. 

Sammanfattning 

Personalstatistik för mars 2019 redovisas av personalchefen. 

Beslutsunderlag 

1. Personalstatistik mars 2019.

Beslutet skickas till 

Åke Blomqvist 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§154 Diarienummer: KS 2018/46.250 

lnformationsärende - Förfrågan om optionsavtal gällande del 

av Stockaryd 1:132 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Förlrågan om att teckna optionsavtal på ett markområde i Stockaryd har inkommit till 
utvecklingsavdelningen. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 155 Diarienummer: KS 2019/28.109 

Svar på medborgarförslag om belysning vid 

Eksjöhofgårdssjön 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att med hänvisning till att det inte är möjligt att garantera säkerheten på isen, avslå 

medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Förslaget innebär att belysning bör sättas upp runt området vid Eksjöhofgårdssjön för 

att skapa förutsättningar att använda området när det är mörkt. 

Serviceförvaltningen anser att det inte är ansvarsfullt att sätta upp belysning som 

uppmuntrar till skridskoåkning, eftersom det inte är möjligt att garantera säkerheten. 

Besluts underlag 

1. Medborgarförslag.

2. 'fjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-03-31.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
EaJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 156 Diarienummer: KS 2019/10.109

Svar på medborgarförslag om farthinder på Östra Esplanaden 

mot Hägneskolan 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att, med hänvisning till pågående projektering av nyproduktion av förskola och 
tillagningskök på fastigheten Ripan 14, notera att även trafikmiljön kommer att ses 
över, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

För att förbättra trafiksituationen på Östra Esplanaden, delen mot Hägneskolan, 
föreslås att två farthinder sätts upp. 

Gata/parkavdelningen bedömer att det är komplicerat att placera farthinder på 
sträckan med anledning av infarterna till fastigheterna. Efter planerad byggnation av 
förskola och tillagningskök på fastigheten Ripan 14 kommer trafikmiljön att ses över. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.
2. 'Ijänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-03-27.

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 
2019-04-16 

Justering 

§157 Diarienummer: KS 2019/11.109 

Svar på medborgarförslag om att asfaltera cykelvägen mellan 

Vrigstad och Sunnerby 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Gång- och cykelvägen mellan Vrigstad och Sunnerby är belagd med grus och 
medborgarförslagets mening är att den skall förbättras genom asfaltering. 

Serviceförvaltningen bedömer att kostnaden för asfaltering hamnar på runt 650 ooo 
kronor. Ett billigare alternativ är hyvling och grusning för ca 45 ooo kronor. En 
förutsättning att utföra dessa åtgärder är att serviceförvaltningen tillförs 
investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag
2. 'fjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-03-27. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

15 



□ Sävsjö
Ekommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 158 Diarienummer: KS 2018/165.109 

Svar på medborgarförslag om skrotbilsamnesti 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren lyfter fram problemet med stående "skrotbilar" på olika platser i 
kommunen och föreslår att dessa bilar kan lämnas till kommunen som ser till att 
skrotning genomförs. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-04-08.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§ 159

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/9.109 

Svar på medborgarförslag att om att trädgårdskärl ska ingå i 

taxan 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att med hänvisning till upprättad skrivelse, avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att det trädgårdskärl som Njudung 

Energi tillhandahåller ska ingå i den befintliga renhållningstaxan. 

Förslaget är intressant och skulle för många kunna ersätta den service som 

tillhandahållits vid kommunens ristippar. 

Om det skulle genomföras skulle det dock få en konsekvens som inte är förenlig med 

aktuell lagstiftning. Enligt kommunallagen 2 kap § 3 ska kommunen behandla sina 

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Om trädgårdskärlet 

skulle ingå i ordinarie renhållningstaxa innebär det att den grupp av medborgare som 

kan nyttja trädgårdskärlet, framförallt villaägare, gynnas på bekostnad av de som inte 

kan det, framförallt de som bor i flerfamiljshus. 

Avslutningsvis bör konstateras att tjänsten med trädgårdskärl är en service som fler än 

idag bör använda. Både ur miljö- och användarperspektiv är den på många sätt bättre 

än de tjänster som finns idag. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag

2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04

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 
2019-04-16 

Justering 

§ 160 Diarienummer: KS 2019/95.003 

Fastställande av plan för suicidprevention för Sävsjö 

kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att ställa sig bakom föreslagen Plan för suicidprevention. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har, på uppdrag av kommunfullmäktige, upprättat en plan för 
suicidprevention. Syftet med planen är att genom aktivt förebyggande arbete och ökad 

kunskap minska antalet suicid för suicidförsök i Sävsjö kommun. 

Planen har sänts på remiss till samtliga nämnder, kommunala råd och synpunkter har 
inhämtats från Polisen och Region Jönköpings län. 

Socialnämnden har ställt sig bakom föreliggande plan. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-03-13 § 42.
2. 'fjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-03-06.
3. Plan för suicidprevention.

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 
2019-04-16 

Justering 

§ 161 Diarienummer: KS 2019/96.003 

Revidering av riktlinje för psykiskt och socialt 

omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (POSOM) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att anta revidering av riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har reviderat riktlinjer för psykiskt och socialt omhändertagande 
vid stora olyckor och katastrofer. Målet är också att förebygga psykisk ohälsa på sikt. 
POSOM är en förkortning av "Psykiskt och socialt omhändertagande". 

Socialnämnden har ställt sig bakom föreliggande revidering. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-03-13 § 41.
2. 'fjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-03-06. 

3. Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer.

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
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 162 Diarienummer: KS 2019/93.002 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

avseende allmänna ärenden för vidaredelegering till mark

och exploateringsstrateg och fordonssamordnare 

Kommunstyrelsen beslutar 

att hänslrjuta ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att godkänna revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning gällande 

allmänna ärenden. 

Sammanfattning 

Den 16 oktober 2018 fattade kommunstyrelsen (KSU 2018-10-16 § 186) beslut om att 

inordna arrendefrågor i kommunstyrelsens delegationsordning för att kunna delegera 

till mark- och exploateringsstrategen "att säga nej till försäljning och arrende av 

allmän platsmark och tätortsnära skog". Det föranleder en revidering av 

kommunstyrelsens delegationsordning gällande allmänna ärenden. Förslag till 

revidering har därmed upprättats av kommunledningskontoret som föreslår att mark 

och exploateringsstrategen har rätt att avslå begäran till försäljning och arrende av 

allmän platsmark och tätortsnära skog. 

I det förslag till revidering som upprättats föreslås även att flyttning av fordonsvrak 

enligt bestämmelser i lag (1982:129) om flyttning av fordon i delegeras till 

gata/parkchef samt fordonssamordnare som idag hanterar flyttning av fordonsvrak. 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan den 1 januari 2019 för kommunens bilpool och 

fordonssamordning enligt de organisationsförändringar som genomförts. 

Besl utsunderlag 

1. Beslut kommunstyrelsens utskott 2018-10-16 § 186

2. Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande

allmänna ärenden, daterad den 4 april 2019.

3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterat den 4 april 2019.

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 
2019-04-16 

Justering 

§ 163 Diarienummer: KS 2018/68.450 

Förslag till återbruksavdelning vid återvinningscentralen i 

Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att med kommunchefens svar överlämna ärendet till Njudung Energi AB för fortsatt 

handläggning i den riktning skrivelsen pekar. 

Sammanfattning 

Från Anette Gustafsson, C, har ett förslag inkommit om att en återbruksavdelning ska 

öppnas vid den nya återvinningscentralen i Vrigstad. Där skulle hushållsföremål, 

möbler, byggmaterial med mera kunna lämnas in. Samverkan med organisation som 

sedan säljer detta vidare föreslås att etableras. 

Njudung Energi står i begrepp att starta återbruksverksamhet på Flishults 

avfallsanläggning och vill utvärdera hur detta fungerar innan motsvarande verksamhet 

påbörjas i Vrigstad. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-03-13.

2. Skrivelse från Anette Gustafsson, C.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

21 



□ Sävsjö
IBJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§164 Diarienummer: KS 2019/56.106

Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att lägga upprättad årsredovisning från Höglandsförbundet 2018 till handlingarna, 
samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning 

Direktionen för Höglandsförbundet har skickat årsredovisning 2018 till 
medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Höglandsförbundet 2019-0

Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet. 

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 
2019-04-16 

Justering 

§ 165 Diarienummer: KS 2019/69.012 

Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att anta upprättat yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 

Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser 

kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så 

kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig 

hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare 

delar av landet. Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak 

fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor 

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 

alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånare service oberoende av 

opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader 

i ambitionsnivå och effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom 

kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen. 

Sveriges kommuner har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss på förslag om kostnadsutjämning för kommuner och landsting.

2. 'fjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IUkommun 

§166

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/15.042 

Interna kontrollplaner 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera lämnade redovisningar av interna kontrollplaner avseende barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden, myndighetsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Interna kontrollplaner har lämnats från avseende barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, myndighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Interna kontrollplaner: 

1. Barn- och utbildningsnämnden

2. Socialnämnden,

3. Myndighetsnämnden

4. Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden, 

Myndighetsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
l9kommun 

§ 167

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/84.003 

Tillståndsgivning enligt nya tobakslagen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att myndighetsnämnden ska hantera tillståndsgivning för tobaksförsäljning, 

att godkänna revideringen av myndighetsnämnden reglemente, samt 

att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har enligt beslut 2019-03-07 § 29 begärt revidering av 

myndighetsnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter som ersätter tobakslagen (1998:581) samt att 

hanteringen av tillståndsgivningen för tobaksförsäljningen ska tillfalla 

myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden föreslår därmed att lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter ersätter tobakslagen (1998:581) i 2 § punkt 4. 

Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen som övergripande 

organisatoriska styrdokument ska i första hand godkännas av kommunfullmäktige. 

Den föreslagna revideringen av myndighetsnämndens reglemente samt 

tillståndsgivningen som är av mindre omfattning föreslås dock beslutas av 

kommunstyrelsen för att sedan anmälas till kommunfullmäktige vid nästkommande 

sammanträde. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse från myndighetsförvaltningen, daterad den 27 februari 2019.

2. Beslut från myndighetsnämnden 2019- 03-07 § 29

3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 5 april 2019.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 168 Diarienummer: KS 2018/186.311 

Upprustning av delar av vägarna i Vallsjöområdet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att rusta upp vägarna enligt beskrivet förslag, samt 

att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Christer Sjögren, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 

Kommunen har ägt och planlagt stora områden för bostadsändamål i Vallsjöområdet. 
Räddningstjänsten har påtalat brister på några vägsträckor i Vallsjöbaden och Solvik 
som begränsar framkomligheten vid utryckningsinsatser och försvårar 

vinterunderhåll. Som ett led i att genomföra detaljplanerna i Vallsjöbaden och Solvik 

har Sävsjö kommun ansökt om att Lantmäteriet ska upprätta gemensamhets
anläggningar för vägarna i Vallsjöområdet, samt naturmarken i Solvik. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-04-05.

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
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 169 Diarienummer: KS 2019/71.213 

Områdesbestämmelser för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö 

gamla kyrka. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att ta upprättat granskningsutlåtande som sitt eget, samt 

att anta förslaget till Områdesbestämmelser för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö gamla 

kyrka. 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har upprättat förslag till Områdesbestämmelser för 

riksintresset Vallsjö vid Vallsjö gamla kyrka, Sävsjö kommun, som har varit föremål 

för granskning under tiden 2018-12-20 - 2019-01-28. I granskningsutlåtandet 

sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med kommentarer med eventuella 

åtgärder till följd av yttrandet. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-02-15.

2. Planhandlingar.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

§ 170 Diarienummer: KS 2019/125.252 

Förfrågan om markköp i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att föra förhandlingar om eventuellt inköp 
enligt förutsättningar givna på sammanträdet. 

Sammanfattning 

Sävsjö kommun har fått förfrågan om att lägga bud på delar av Vrigstad 2:3. Ett bud 
har ingetts mäklaren med förbehållet att det godkänns av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-04-04.

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
IUkommun 

§ 171

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/122.252 

Intressent till köpa del av Gästgivaregården 1:96 i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Företaget JMC i Vrigstad vill köpa kommunal mark från Gästgivaregården 1:96, 

lokaliserad i direkt anslutning till sin egen fastighet för att utveckla sin verksamhet. 

Efterfrågat område är planlagt som allmän platsmark och i direkt anslutning till ortens 
elljusspår. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-04-05.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
imkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 172 Diarienummer: KS 2019/114.022 

Revidering av Sävsjö kommuns lönepolicy 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande revidering av lönepolicy för anställda i Sävsjö kommun, samt 

att, eftersom det ursprungliga dokumentet är från 2003, uppdra till 

personalavdelningen att uppdatera lönepolicyn innan 2019 års utgång. 

Sammanfattning 

Personalavdelningen har reviderat Sävsjö kommuns lönepolicy och anpassat den för 

nu gällande förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

1. Reviderad lönepolicy.

Beslutet skickas till 

Personalavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 173 Diarienummer: KS 2019/58.002 

Delegationsbeslut, integrationsfonden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av fattat delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut av kommunchefen avseende beviljade medel till projekt

"Sävsjömodellen" på Aleholmsskolan.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 174 Diarienummer: KS 2019/87.109 

Medborgarförslag om policy för återvändare 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera medborgarförslaget till socialförvalmingen för svar senast 2019-08-05. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att en policy bör tas fram med riktlinjer om före detta IS
sympatisörer bosätter sig i kommunen. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Socialförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

§ 175

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/88.109 

Medborgarförslag om kostnadsfri fixartjänst 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera medborgarförslaget till socialförvaltningen för svar senast 2019-10-05.

Sammanfattning 

För att underlätta för äldre och personer med funktionsvariationer att kunna bo kvar 

hemma föreslås att en kostnadsfri fixartjänst inrättas. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Socialförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IElkommun 

§ 176

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Diarienummer: KS 2019/86.109 

Medborgarförslag om att ändra detaljplanen för 

Djurgårdsängen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för svar 

senast 2019-08-05. 

Sammanfattning 

I syfte att skapa ytterligare tomter för bostadsändamål vid Djurgårdsängen, föreslås en 

ändring av detaljplanen. Befintlig klubbstuga för IFK Sävsjö kan då användas för 

bostadsändamål och förutsättningar skapas för klubben att utveckla verksamheten i 

anslutning till Högagärdebacken. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunledningskontoret 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

Justering 

§ 177 Diarienummer: KS 2019/133.109 

Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelvägen 

mellan Västra Järnvägsgatan och du Nords gata 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Sävebo AB för svar senast 2019-08-05. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att gång- och cykelvägen mellan västra Järnvägsgatan och 

du Nords gata färdigställd. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

SäveboAB 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IS kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

§ 178 Diarienummer: KS 2019/135.109 

Motion avseende rapporteringsskyldighet till 

kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera motionen till kommunledningskontoret för svar senast 2019-08-05. 

Sammanfattning 

Moderata fullmäktigegruppen lyfter i motionen fram den lagstadgade 

rapporteringsskyldigheten till kommunfullmäktige avseende vissa delar av 

socialnämndens verksamhet och att möjlighet ges för fullmäktigeförsamlingen att 

ställa frågor till berörd tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från moderata fullmäktigegruppen.

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
l9kommun 

§ 179

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-04-16 

1. Finansiering av renovering Svarven 1.

2. Verksamheten i Komstad.

3. Redovisning av digitaliseringsdagar

4. Beslut från kommunstyrelsen 2019-04-02 § 131, förs vidare till
kommunfullmäktige 2019-05-20.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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