
Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 1 (15) 
Kommunstyrelsen 2018-10-02 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 2 oktober 2018  
klockan 09.30 – 16.00 

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, närvarande till och med kl 14.00 
Göran Häll (S)  
Christer Sandström (C) 
Kjell Lundkvist (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Per Danielsson (KD) för Ing-Marie Arwidsson (KD) 
Ingrid Ivarsson (S) för Lena Persson (S) 
 
 
 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 132, 137 
Marianne Sandberg, controller §§ 132, 137 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 138, 141 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 138 
Bo Dahl, vd SavMAN AB § 141 
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef § 141 
Urban Blücher, vd Sävebo AB § 141 
Matilda Henriksson (C) ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Ingrid Ivarsson (S) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 4 oktober 2018 klockan 09.00 

Under- 
skrifter 

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

§ 129 - 141 

  /Stefan Gustafsson   

 Sekreterare 
 

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

  /Jan Holmqvist/                                   

 Justerande 
 

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

  /Ingrid Ivarsson/                       

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-10-02  

Datum för  
anslags uppsättande 

2018-10-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2018-10-29 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   

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

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KS § 129 
111.2018.109  Utskottet § 152 
 

Svar på medborgarförslag om belysning i Tegnérparken, Vrigstad 
 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Carl Rydén, serviceförvaltningen. 
  Yttrande från Vrigstad samhällsförening. 
 
Redogörelse  Förslagsställaren önskar komplettering av belysningen utmed gång- och 

cykelvägen i de nordvästra delarna av Tegnérparken i Vrigstad. 
 
  Vrigstad samhällsförening är positiv till förslaget och ger även förslag till 

placering av dessa. Serviceförvaltningens budget för belysning är redan 
förbrukad. Förslaget tas med i framtida planering för belysning, 
alternativt att ytterligare medel tillförs. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att överlämna förslaget till serviceförvaltningen för att väga in detta vid 
planering av kommande utbyggnad av belysning av gång- och 
cykelvägar, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KS § 130 
120.2018.109  Utskottet § 153 
 

Svar på medborgarförslag gällande evenemang vid 
estraden/scenen på torget i Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 

Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson, 
planeringschef och Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid.  

 
Redogörelse  Förslagsställaren efterlyser underhållning på den nya scenen på torget i 

Sävsjö. I de yttranden som lämnats välkomnas en ökad användning av 
denna. Kultur- och fritidsenheten har kunskap och nätverk som kan 
underlätta för olika organisationer och föreningar att ordna olika 
arrangemang. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att i budgetförslag för år 2019 inarbeta anslag på 20.000 kronor till 
kultur- och fritidsnämnden avsett till att sommartid medfinansiera lokala 
musik- och kulturarrangemang på torgets scen i Sävsjö,  

 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att uppmuntra föreningar och 
organisationer till ökat användande av scenen, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 131 
123.2018.109  Utskottet § 154 
 

Svar på medborgarförslag om upprustning av gamla badplatsen 
vid Eksjöhofgård i Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2018-08-17 § 55. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, enhetschef kultur- och 
fritid. 

 
Redogörelse  Förslagsställaren anser att kommunen borde rusta upp och höja 

standarden på gamla badplatsen vid Eksjöhofgårdssjön i Sävsjö. 
 
  Sävsjö kommun ansvarar för drift och underhåll av friluftsbaden i 

anslutning till Rörvik, Skepperstad, Stockaryd, Sävsjö, Vrigstad och 
Vallsjöbaden. Kultur- och fritidsenheten har särskild tillsyn  av ett antal 
badplatser där bryggor och bekvämlighetsfaciliteter uppförs och 
underhålls. Gamla badet vid Eksjöhofgårdssjön underhålls till den nivå 
som bedöms rimlig till hela kommunens perspektiv.  

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige  

 beslutar 
 

att till förslagsställaren överlämna av kultur- och fritidsnämnden 
antagen skrivelse i ärendet, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KS § 132 
162.2018.041 Utskottet § 162 
 
  Delårsbokslut per 2018-08-31, Sävsjö kommun 
 
Föredragen handling  Delårsbokslut per 2018-08-31. 
 
Redogörelse  Resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 23,9 mkr att jämföras 

med föregående år som hade ett överskott på 40,5 mkr. Prognosen för 
helår pekar på ett resultat på 18,5 mkr vilket är 9,9 mkr högre än det 
budgeterade resultatet. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-10-02. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att godkänna delårsbokslutet per 2018-08-31. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 

 
 

 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 6 (15) 
Kommunstyrelsen 2018-10-02 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 133 
66.2018.106  Utskottet § 155 
 

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 avseende 
Höglandsförbundet 

 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2018-08-24 § 32. 
  Förslag till budget och verksamhetsplan Höglandsförbundet. 
 
Redogörelse  Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 avseende 

Höglandsförbundet har överlämnats till medlemskommunerna för 
godkännande. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att för Sävsjö kommuns del godkänna budget 2019, verksamhetsplan 
2020-2021, inklusive tjänsteprislista avseende Höglandsförbundet. 

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

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 134 
135.2018.106 Utskottet § 156 
 
  KomHem-avtal mellan Sävsjö kommun och Region Jönköping 
 
Föredragna handlingar  Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-06-14 § 44. 
  Reviderat KomHem-avtal. 
  Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-08-22 § 78. 
 
Redogörelse  Primärkommunalt samverkansorgan har reviderat KomHem-avtalet och 

föreslår länets kommuner att anta detsamma. Länets socialchefer samt 
nämnden för folkhälsa och sjukvårds presidium ställer sig bakom 
förslaget. En handlingsplan avseende det fortsatta arbetet kommer att 
tas fram av länets socialchefer. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med 
ikraftträdande från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag 
överlämnat till länets kommuner genom protokollsutdrag från 
sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan  
2018-06-14 § 44. 

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

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 135 
10.2018.214  Utskottet § 157 
 

Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 
2:3 m.fl. Sävsjö kommun 

 
Fördragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
  Granskningsutlåtande. 
  Planbeskrivning. 
  Kartskiss 
 
Redogörelse  Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan 

avseende utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3 med 
flera, Sävsjö kommun. Detaljplanen har varit föremål för sedvanligt och 
även utökat förfarande. 

 
  Behov finns av planlagd industrimark för framtida exploatering. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att ta upprättat granskningsutlåtande som sitt eget, 
 
att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt 
 
att anta planförslaget. 

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

 

 
 
 
 
 
 
  KS § 136 
161.2018.022 Utskottet § 158 
 
  Förslag till organisationsförändringar inför 2019 
 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  I samband med arbetet med verksamhetsplan 2019 och framåt, har ett 

antal förslag till mindre förvaltningsövergripande organisations-
förändringar föreslagits. Dessa redovisas i sin helhet i kommunchefens 
tjänsteskrivelse. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att räddningstjänsten flyttas från myndighetsnämnden till 
kommunstyrelsen från 2019-01-01 och att räddningstjänstens 
förvaltningsmässiga tillhörighet blir kommunledningskontoret från 
samma datum. 
 

  Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen besluta 
 
att den kommunala biladministrationen flyttas från 
kommunledningskontoret till serviceförvaltningen från 2019-01-01, samt 
 
att avseende skolskjutsadministrationen skicka förslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger protokollsutdrag från 
myndighetsnämnden och barn- och utbildningsnämnden med yttranden 
över förslaget till organisationsförändringar. Nämnderna ställer sig båda 
positiva till förslaget. 

 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  

att räddningstjänsten flyttas från myndighetsnämnden till 
kommunstyrelsen från 2019-01-01 och att räddningstjänstens 
förvaltningsmässiga tillhörighet blir kommunledningskontoret från 
samma datum. 

 
  Kommunstyrelsen beslutar dessutom 
 

att den kommunala biladministrationen flyttas från 
kommunledningskontoret till serviceförvaltningen från 2019-01-01,  
 
 
 



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 10 (15) 
Kommunstyrelsen 2018-10-02 

Justerandes sign 
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KS § 136  forts 
 
att skolskjutsadministrationen flyttas från kommunledningskontoret till 
barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2019-01-01, 
 
att kommunchef Jan Holmqvist får i uppdrag att tillsammans med 
skolchef Stefan Claesson lösa det administrativa stödet till 
skolskjutssamordnaren, samt 
 
att ge ekonomiavdeningen i uppdrag att arbeta in ovanstående beslut i 
förslaget till verksamhetsplan för 2019. 

Delges: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen  
Personalavdelningen 
Barn- och utbildnings- 
nämnden 
Utvecklingsavdelningen 
Jan Holmqvist  - - - - - - - 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KS § 137 
15.2018.041  Utskottet § 163 
 
  Verksamhetsplan kommunstyrelsen inklusive teknisk nämnd 
 
Redogörelse  Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive teknisk nämnd är 

under utarbetande. 
 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-10-02. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
   

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogörs för verksamhetsplan 
kommunstyrelsen inklusive teknisk nämnd 

   
Kommunstyrelsen beslutar 

 
  att lägga informationen till handlingarna. 
Delges 
Ekonomiavdelningen - - - - - - 
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  KS § 138 
22.2017.050  Utskottet § 159 
 

Gång- och cykelvägspassage Eksjöhovgårdsvägen/väg 128, 
Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
  Bakgrund. 
 
Redogörelse  Gång- och cykelvägspassage Eksjöhovgårdsvägen/väg 128 har drivits 

sedan 2013, då konsulter tillsammans med kommunen tog fram en 
förstudie för att hitta en lösning på trafiksituationen i korsningen genom 
en tunnel. Under 2016 kom nya direktiv från Trafikverket om att en 
passage i plan anses vara en bättre lösning än tunnel. Anvisade medel 
har visat sig vara för lågt beräknade.  

 
Ordföranden föreslår följande förslag till beslut 
 

  att genomföra projektet, samt 
 
  att överskjutande medel tas ur anslaget exploatering bostäder. 

 
Mats Hermansson (M) yrkar att ärendet ska remitteras till 
gata/parkenheten för yttrande. 
 
Christer Sjögren (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christer Sjögrens yrkande mot Mats 
Hermanssons yrkande och finner bifall för ordförandeförslaget. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
  att genomföra projektet, samt 
 
  att överskjutande medel tas ur anslaget exploatering bostäder, samt 
 
  att vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-02 bjuda in 

företrädare för gata/parkenheten för information om ärendets 
Delges:  handläggning. 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
Delges:  att genomföra projektet, samt 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen   att överskjutande medel, dock maximalt 1,3 miljoner kronor, tas ur 
Serviceförvaltningen   anslaget exploatering bostäder. 
   

- - - - - - 
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  KS § 139 
40.2018.430  Utskottet § 160 
 

Medfinansiering projekt ”FASTR”, snabbare omställning till 
fossilfria transporter i Jönköpings län 

 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
  Beslutsunderlag medfinansiering. 
 
Redogörelse  Projektet har som mål, att både stad och landsbygd i Jönköpings län, 

har tillgång till en mångfald av förnybara  och icke fossila drivmedels- 
och laddningalternativ där regional infrastruktur, upphandlingar och 
drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små- och 
medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas. Syftet är att ge 
Jönköpings län bättre förutsättningar att nå prioriteringen om en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt ambitionen att bli ett 
Plusenergilän till 2050. 

 
  För Sävsjö kommuns del skulle ett deltagande i projektet dels kräva en 

årlig kontantinsats på 10 000 kronor under åren 2019 - 2021, dels att 50 
timmar per år avsätts till projektet. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att Sävsjö kommun deltar i projektet, 
 
att ge kommunchef Jan Holmqvist i uppdrag att skriva under 
medfinansieringsintyg, samt 
 
att kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för arbete med 
utvecklingsstrategin. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen  - - - - - - 
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  KS § 140 
 

Delegationsärenden 
 
 Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

 
 Ansökan från Kulturhuset om stöd till två teaterföreställningar 

20.000 kronor. 52.2018.805 
 Ansökan om medel för arbete med utvecklingsstrategins priorterade 

utvecklingsområden. 152.2018.005 
 Beslut 15/2018 serviceförvaltningschef, omdisponering av 

investeringsmedel för LONA-projekt. 63.2018.002 
 Beslut 17/2018 kommunchef omdisponering av investeringsmedel 

för ombyggnation Hägneskolan. 63.2018.002 
 Beslut 18/2018 kommunchef, omdisponering av investeringsmedel 

för renovering Rörviks/Stockaryds skolor. 63.2018.002 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
- - - - - 
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KS § 141 
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-09-14. 
 

b) 
 

Protokoll bolag. 
 

c) Uthyrningssituationen Sävebo, konsekvenser av avvecklade 
asylboende. 
 

d) Bidrag till IM Vrigstadgården med anledning av 80-årsfirande. 
52.2018.805 
 

e) Redovisning inköp svenska livsmedel. 
 

f) Redovisning SavMAN. 
 

g) Kommunens representant i Kulturhuset. 41.2018.111 
 

h) Medfinansieringsintyg, e-handel och logistikprojekt i Jönköpings 
län. 25.2018.142 
 

i) Heltid som norm. 161.2018.022 
 

j) Kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober ställs in. 
006.2018.88 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
   
  att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna. 
   

- - - - - -  
 
 


