
□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Plats och tid 

Beslutande 

Ljungarummet, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 3 december 2019 klockan 

13:15 - 15.30 

Ordinarie ledamöter: 

Stefan Gustafsson (KD), ordförande 

Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 

Mats Hermansson (M), andre vice ordförande, frånvarande 

Johanna Danielsson (KD), frånvarande 

Christer Sandström (C) 

Matilda Henriksson (C) 

Lena Persson (S) 

Göran Häll (S) 

Kjell Lundkvist (SD), 

'fjänstgörande ersättare: 

Gunnel Lundgren (KD) ersätter Johanna Danielsson (KD) 

Alexandra Wikström Kelemen (M) ersätter Mats Hermansson (M) 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 

Marie Hogmalm, ekonomichef§§ 482, 495, 496 

Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 482, 495, 496, 498 

Utses att justera Göran Häll (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Paragrafer 479-499 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

1 



□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

Ans lagsdatum: 

Sista dag att överklaga 

(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Kommunstyrelsen 

2019-12-03 

2019-12-05 

2019-12-30 

Kommunkansliet 

Underskrift 
(_ - tfi-� 
...... � ........... ...................................................... . 
Carina Hjertonsson 

Justering 

11 
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 
2019-12-03 

Justering 

Innehållsförteckning 

§479

§ 480

§ 481

§482

§483

§484

§485

§486

§ 487

§488

§489

§490

§491

§492

§ 493

§494

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

Godkännande av ärendelista 

Personalstatistik oktober 2019 

Återrapportering tekniska ärenden 

Sävsjö kommuns hantering av beslut om 
kostnadsutjämning 

Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av 
samtliga elljusspår 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan 
tätorter 

Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid 
järnvägen i Stockaryd 

Svar på medborgarförslag om busslinje mellan 
Vrigstad och Stockaryd 

Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 

Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 

Dataskyddspolicy Sävsjö kommun 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö 
kommun 

Samverkansavtal Höglandets 
Räddningstjänstförbund 

Projektplan för implementering av 
utvecklingsstrategin 

Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av 
Välfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen 

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

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

2019/75 

2019/261 

2019/189 

2019/200 

2019/190 

2019/324 

2019/325 

2019/326 

2019/333 

2019/345 

2019/42 

2019/20 

2018/150 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

§495

§ 496

§ 497

§ 498

§ 499

Justering 

Ansökan från integrationsfonden- nyföretagarcoach 

Ansökan från integrationsfonden- stöd till 
integrationsverksamhet IM-hemmet i Vrigstad 

Omfördelning investeringsbudget 
kommunledningskontoret 

Yttrande miljöfarlig verksamhet 

Övriga ärenden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

2019/355 

2019/356 

2019/308 

2019/337 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
l9kommun 

§479

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

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 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§480 Diarienummer: KS 2019/75.040 

lnformationsärende - personalstatistik oktober 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redovisas personalstatistik för oktober 2019.

Beslutsunderlag 

1. Personalstatistik oktober 2019.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§481

Återrapportering tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet lämnas rapport över tekniska ärenden, som aktualiserades vid 
förra sammanträdet med kommunstyrelsen: 

• Finansiering av ristippar
• Samverkan om yttre skötsel av Sävebos fastigheter

• Samverkan med Njudung Energi AB om investeringar i VA.
• Juldekorationer

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IE'kommun 

§482

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Diarienummer: 2019/260.041 

Sävsjö kommuns hantering av beslut om kostnadsutjämning 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommunchef Jan Holmqvist och ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag att till 

kommunstyrelsen i januari lämna förslag till åtgärder med anledning av riksdagens 

beslut om kostnadsutjämning. 

Sammanfattning 

Riksdagens besked om en uppdaterad kommunal kostnadsutjämning presenterades 

för kommunstyrelsen. Beslutet innebär att Sävsjö kommun från år 2020 erhåller ett 

årligt tillskott i kommunkassan med 13 miljoner kronor. Den uppdaterade 
utjämningen ger goda förutsättningarna att klara kommande års välfärdsutmaningar 

med bibehållen hög kvalitet i skola och omsorg. 

Beslutet skickas till 

Jan Holmqvist 
Marie Hogmalm 

Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

§483 Diarienummer: KS 2019/261.109 

Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga 

elljusspår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå förfrågan om övertagande av Stockaryds elljuspår, 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.

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 459.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

� 

§484 Diarienummer: KS 2019/189.109 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan tätorter 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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.

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 460. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§485 Diarienummer: KS 2019/200.109 

Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i 

Stockaryd 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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. 

Trafikverket hänvisar samtliga som vill rapportera in skador eller brister i 
infrastruktursystemet, bland annat buller, till sin inrapporteringstjänst på hemsidan: 
htt1!&L.fwww.trafikverket.s�[ljansterJAnmal-skador-och-brister/ 

Beslutsunderlag 

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

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

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 461.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

§486 Diarienummer: KS 2019/190.109

Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och 

Stockaryd 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i kommande överläggning med Region Jönköpings län och Länstrafiken föra fram 
behovet av förbättrad kommunikation till och från kommunen och mellan 
kommunens samtliga tätorter, 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. 

Beslutsunderlag 

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

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

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 462.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

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 
2019-12-03 

§487 Diarienummer: KS 2019/324.106 

Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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.

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 463.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

11 

§488 Diarienummer: KS 2019/325.005 

Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta föreliggande höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy för kommuner inom 

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. Policyn 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.

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 464.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags be styrka nde 
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□ Sävsjö
!Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

§489 Diarienummer: KS 2019/326.003 

Dataskyddspolicy Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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 höglandskommunerna samt 
Höglandsförbundet. Föreliggande policy omfattar Sävsjö kommuns nämnder och 
bolagsstyrelserna 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.

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 465.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

15 



□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

§490 Diarienummer: KS 2019/333.016 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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. 'ljänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-10-31.

2. Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 466.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IS kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§491 Diarienummer: KS 2019/345.170 

Samverkansavtal Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 

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. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-11-13.

2. Samverkansavtal beredskapssamordnare.

3. Gemensam räddningschef.

4. Avtal för insatsledare och inre befäl mellan Sävsjö kommun och Höglandets

räddningstjänstförbund.

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 467.

6. Protokoll från sammanträde med centrala samverkansgruppen 2019-12-02.

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Ekonomiavdelningen 

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 
2019-12-03 

Justering 

11 

§492 Diarienummer: KS 2019/42.003 

Projektplan för implementering av utvecklingsstrategin 

Kommunstyrelsen beslutar 

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 styrrnodell, 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.

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 468.

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
IEJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§493 Diarienummer: KS 2019/20.001 

Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och 

Centrala Säkerhetsgruppen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

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. 

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. 

Besluts underlag 

1. Förslag till reglemente för Hållbarhetsråd.

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

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 413 och 2019-11-19 § 469.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

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 
2019-12-03 

§494 Diarienummer: KS 2018/150.214 

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

Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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.

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 470.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
imkommun 

§495

Sa mmanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Diarienummer: KS 2019/355.133 

Ansökan från integrationsfonden- nyföretagarcoach 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anställa nyföretagarcoach under år 2020, 

att kostnaden för anställningen, 480 ooo kronor, finansieras från integrationsfonden, 

samt 

att redovisning av projektet sker till kommunstyrelsen i juni 2020 och när projektet 

avslutats. 

Sammanfattning 

Tillväxthuset ser ett stort behov av att kunna behålla den resurs/förstärkning som 

arbetat med nyföretagande med särskild inriktning och stöd för nya svenskar. 

Av gruppen nyföretagare som söker sig till kommunen är ca 55 % inflyttade till Sävsjö 

från ett annat land. De flesta i gruppen är arabisktalande, vilket gör att det behövs 

särskilt stöd för att underlätta företagsstarter i den gruppen. I dagsläget har omkring 

sju stycken företag startat med stöd av nyföretagarcoachen och det innebär att sju har 

gått att bli självförsörjande. De senaste åren har det varit ett extra tryck, då 

etableringsstödet försvunnit för många, varför ett större behov finns av en 
arabisktalande nyföretagarcoach än tidigare. Denna tjänst, med kunskaper om språk 

och kultur samt stöd åt myndighetsutövningen, såväl som till Jobbhusets verksamhet, 

har varit helt avgörande för att dessa företag har startat. Då behovet är mycket större 
nu än tidigare önskas att anställningen kan förlängas med hjälp av återstående medel i 

integrationsfonden. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Personalavdelningen 

c+ 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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CJSävsjö 
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§496 Diarienummer: KS 2019/356.133 

Ansökan från integrationsfonden- stöd till 

integrationsverksamhet IM-hemmet i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att stödja den fortsatta verksamheten, som stöd åt det kommunala 
arbetsmarknadsuppdraget, under 2020 med 950 ooo kr, 

att för detta teckna ett ideburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Sävsjö kommun 
och IM-hemmet i Vrigstad, 

att medel anvisas från integrationsfonden, samt 

att redovisning av projektet sker till kommunstyrelsen i juni 2020 och när projektet 
avslutats. 

Sammanfattning 

IM-hemmet i Vrigstad har under de senaste åren byggt upp en bra verksamhet för 
integration och arbetsmarknadsintegrering. De har fått ut omkring tio stycken 
deltagare i arbete och företagande samt några i vidare studier. De har byggt upp en 
valideringsverksamhet för att ytterligare öka anställningsbarheten hos sina deltagare, 
som kommer bland annat från J obbhuset. 

IM-hemmets nuvarande arbete i projektform slutar i början av 2020 och det innebär 
att det kommer att läggas ned under nästa år om det inte finns en lösning att kunna 
behålla upparbetad kompetens. IM-projektet arbetar med arbetsträning, språk- och 
samhällsinformation, stöd åt nyanlända företagare, utbildning om demokrati och inte 
minst jämställdhet, där man arbetar för män och kvinnors lika rätt och deltagande i 
samhället. Det är viktiga och bra samhällsinsatser som kommer att bidra till goda 
långsiktiga effekter på integreringen i samhället. Vidare har IM även ställt sig positiva 
till att ta över en del av Stuvbitens verksamhet när det projektet läggs ned. 

2020 är ett överlevnadsår för IM då ett projekt avslutas och innan ett annat kan starta 
upp. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§497

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Diarienummer: KS 2019/308.006 

Omfördelning investeringsbudget, kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva finansieringsdelen av tidigare beslut i kommunstyrelsen 2019-10-15 § 394 

om byte av AV-utrustning i Vallsjösalen, samt 

att omfördela 274 ooo kronor från exploatering bostäder och industri till 

kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17/6 2019 att avsätta 200 ooo kronor i 2019 års 
investeringsbudget för utveckling av internkommunikationen. Av beslutet framgår 

inte varifrån pengar ska avsättas och då KS anslag för mindre investeringar är 

förbrukat behövs ytterligare medel för att kunna utveckla internkommunikationen. 

Den 15/10 2019 beslutade Kommunstyrelsen att byta projektor, filmduk samt 
kringutrustning i Vallsjösalen samt att dessa medel skulle tas från kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda behov. Byte av projektor, filmduk och kringutrustning klassas 
som investering, vilket gör att medel ej kan tas från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov. Ytterligare medel skulle därför behöva avsättas till KS anslag för 
mindre investeringar. 

Beslutsunderlag 

1. 'Ijänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Justering 

§498 Diarienummer: KS 2019/337.436 

Yttrande över tillstånd till miljöfarlig verksamhet, sökande 

Mullmäster AB, täktverksamhet, förbud mot markawattning 

Hällaryd 2:5 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet överlämnas till kommande kommunstyrelse för beslut. 

Sammanfattning 

Sävsjö kommun har getts tillfälle att yttra sig över tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 

sökande Mullmäster AB, avseende täktverksamhet, förbud mot markavvattning på 

fastigheten Hällaryd 2:5. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

24 



□ Sävsjö
IUkommun 

§499

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Fråga om LSS-boende på Ljungagatan. 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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