
CSävsjb.·_ 
IWkommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Plats och tid 

Beslutande 

Ljungarummet, Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 21januari 2020 

klockan 08:30 - 15.45 

Ordinarie ledamöter: 

Stefan Gustafsson (KD), ordförande 

Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 

Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 

Johanna Danielsson (KD) 

Christer Sandström (C) 

Matilda Henriksson (C), frånvarande 

Lena Persson (S) 

Göran Häll (S) 

Kjell Lundkvist (SD 

Tjänstgörande ersättare: 

Anette Gustafsson (C) ersätter Matilda Henriksson 

övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör, till och med klockan 11.15 

Carina Hjertonsson, sekreterare 

Se även sida 2 

Utses att justera Johanna Danielsson (KD) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, fredagen den 24januari 2020 
klock 11.00 ·, 

Paragrafer 17-41 §§ 

c.� l!f�······· 
Carina Hjertonsson 

.. � .�\(\]\.�ev-\ ................................ .. 
Jolfanna Danielsson (KD) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IBJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2020-01-21 

Anslagsdatum: 2020-01-24 

Sista dag att överklaga 

(laglighetsprövning): 
2020-02-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Underskrift 

Justering 

c��� 
Carina Hjertonsso� .. 't 

Övriga närvarande: 

Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 21, 22, 34 
Lillemor Hultqvist, funktionschef socialförvaltningen§§ 21, 36 
Miriam Markusson Berg, socialchef§ 36 
Johnas Stranne, gymnasiechef§§ 21 
Urban Bliicher, vd Sävebo AB och ABSI § 19
Maria Thulin, myndighetschef §§ 37, 38 
Sten-Åke Claesson, ordförande myndighetsnämnden §§ 37, 38 
Åke Blomqvist, personalchef§ 20 
Marie Hogmalm, ekonomichef§ 26 
Marianne Sandberg, controller § 31 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 18, 27, 30, 32, 33, 34 
Tomas Lundin, gata/parkchef§§ 18, 27, 30, 32, 33, 34 
Emma Hemmingberg, kost- och städchef §§ 18, 27, 30, 32, 33, 34 
Gunnel Lundgren (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Mirjam Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Stefan Furst (V), insynsplats 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

2 



CJSävsjö 
BIJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

Innehållsförteckning 

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§22 

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

Godkännande av ärendelista 

Informationsärende tekniska ärenden 

Informationsärende - fastighetsfrågor 

Personalstatistik december 2019 2019/75 

Beslut KS 2020-01-21 Informationsärende - 2020/23 

integrationsmedel 

Informationsärende - landsbygdsdialog 

Svar på motion (M) - förutsättningar för 2019/320 

ideella föreningar 

Svar på medborgarförslag om att ta bort 2019/318 

snövallar vid garageinfarter 

Redovisning effektiviseringsuppdrag 2019/197 

Rapport med anledning av förändrad 2019/276 

kostnadsutjämning 

Ristippar 2019/367 

Investeringsbudget 2021 - kultur- och 2019/390 

fritidsnämnden 

Utökad investeringsbudget 2020 för 

asfaltsläggning vid Hofgårdsvallen 

Investeringsbudget kommunstyrelsen, 2019/382 

teknisk nämnd 2021. 

Intern kontrollplan för 2020/16 

kommunledningskontoret 2020 

Intern kontrollplan serviceförvaltningen 2020/13 

2020 

Utökade kostnader för svenskt kött 2019/383 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

§ 34

§ 35

§ 36

§ 37

§ 38

§ 39

§40

§41

Justering 

Bro över Toftaån vid Femtinge. 2019/379 

Upprättande av detaljplan för Ljuset 8, 2020/9 
Sävsjö tätort, Sävsjö kommun 

Upprustning av lägenheter 2019/389 
Ljungagårdsvägen, Stockaryd 

Taxor för myndighetsnämndens verksamhet 2019/388 
2020 

Projekt för vårdad kommun 2019/176 

Beslutsattestanter 2020 kommunstyrelsen 2020/14 
räddningstjänsten 

Övriga ärenden 

Meddelanden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
ilikommun 

§ 17

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

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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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 18

lnformationsärende tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att vid kommande beredningssammanträde fortsätta samtal om funktionen som 

trafiknämnd och uppdatering av trafikförordning, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informeras om tekniska ärenden, bland annat trafiknämnd 

och kommande upphandling av livsmedel. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Elikommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 19

lnformationsärende - fastighetsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet informerar Urban Bliicher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö 

Industribyggnader om aktuella fastighetsfrågor bland annat Svarven 1, Branten 1 och 

Rörviks skola. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
BIJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 20 Diarienummer: KS 2019/75.040 

Personalstatistik december 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet informeras om aktuell personalstatistik. 

Beslutsunderlag 

1. Personalstatistik december 2019.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§ 21

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Diarienummer: KS 2020/23. 

lnformationsärende - integrationsmedel 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet lämnas redogörelse för hur integrationsfonden har fördelats. 

Beslutsunderlag 

1. Presentation.

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 22

lnformationsärende - landsbygdsdialog 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson att ordna möten för 

landsbygdsdialog i linje med presentation och samtal vid sammanträdet. 

Sammanfattning 

Till våren planeras tre träffar med olika byalag på landsbygden. Planerade datum 

är 4, 5 och 11 mars. 

Beslutet skickas till 

Kristin Nilsdotter Isaksson 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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[]Sävsjö 
�kommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§23 Diarienummer: KS 2019/320.109 

Svar på motion (M) om förutsättningar för ideella föreningar 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att hänsltjuta frågeställningen till budgetberedningen, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Moderaterna har lämnat en motion om att förstärka bidragen till föreningar med egna 
anläggningar. Syftet är att ge bättre förutsättningar till föreningars ideella arbete. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår en justering av bidragen och äskar om utökad 
budgetram för att möjliggöra detta. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (M).
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 426.

3. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-11 § 137.

4. 'fjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-12-03

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 24 Diarienummer: KS 2019/318.109 

Svar på medborgarförslag om att ta bort snövallar vid 

garageinfarter 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att ansvaret för snöröjning vid garageinfarter även fortsättningsvis ska ligga på 

fastighetsägaren, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att Sävsjö kommun skall ansvara för att avlägsna de snövallar 

som bildas framför garageinfarter efter snöröjning av gator och gång/ cykelvägar, för 

att möjliggöra utfart. Detta bör framförallt avse de kommuninvånare som har 

parkeringstillstånd för funktionshindrade, med anledning av att de inte själva har 

möjlighet att skotta bort de snövallar som uppkommer efter snöröjning av gator och 

gång/ cykelvägar. 

I serviceförvaltningens yttrande noteras att för att kunna erbjuda denna tjänst behöver 

gata/park utöka både personalstyrka och fordonspark. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 425.

3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2020-01-09.

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 
2020-01-21 

Justering 

§25 Diarienummer: KS 2019/197.042 

Redovisning effektiviseringsuppdrag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att arbeta vidare med 
effektiviseringar i enlighet med den inriktning som utredaren föreslår, 

att en redovisning av hur arbetet fortlöper ska ske till kommunstyrelsen i april, samt 

att delge fullmäktige en redovisning av slutrapporten från uppdraget. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 3 september 2019 kommundirektören i uppdrag att med 

hjälp av extern konsult genomföra en övergripande förstudie med syfte att se över hur 

en effektivisering av verksamheten med en procent årligen under åren 2020 till 2022 

kan genomföras. Som utredare anlitades Anna Cederlöf, Ludvika. 

Hennes rapport visar på vikten av ett aktivt arbete inom HR-området för att på sikt 

kunna effektivisera verksamheten. Genom att få ner personalomsättningen och vända 

på kurvan med stigande sjukskrivningstal menar utredaren att kommunen har en 

effektiviseringspotential motsvarande minst en procent årligen. 

Vid sidan om detta visar också rapporten på vikten av att gå vidare i arbetet med en 

effektivare administration. Detta främst genom att tydliggöra kommun

ledningskontorets stödfunktioner inom ekonomi, personal och kommunikation, samt 

säkerställa att förvaltningarnas egen administration kompletterar detta stöd på ett 

enhetligt och effektivt sätt. 

Beslutsunderlag 

1. 'I'.jänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-01-12.
2. Slutrapport - förstudie effektivisering 2020-2022.

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 
2020-01-21 

Justering 

§26 Diarienummer: KS 2019/276.041 

Rapport med anledning av förändrad kostnadsutjämning 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att kravet på en en-procentig effektivisering av verksamheten plockas bort för 2020. 
För 2021 ligger kravet kvar, men först 2023 utökas effektiviseringen med ytterligare en 
procent, 

att barn- och utbildningsnämndens budget år 2020 förstärks med 4 miljoner kronor, 
samt 

att socialnämndens budget år 2020 förstärks med 4 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Riksdagen tog i december 2019 beslut om förändrade principer för 

kostnadsfördelning. Beslutet innebar för Sävsjö kommuns del en förstärkning av det 

ekonomiska resultatet med cirka 14 miljoner kronor. 

Med anledning av detta beslut och konsekvenserna för Sävsjö kommun fick 

kommunchef Jan Holmqvist och ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag av 

kommunstyrelsen att till sammanträdet den 21januari 2019 återkomma med förslag 

på eventuella justeringar av budget 2020. 

Sammanfattningsvis konstateras att barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden tillsammans redovisar en oro för kostnader som inte täcks av tilldelad 

budget. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport - hantering av kostnadsutjämningen upprättad av kommundirektör

Jan Holmqvist 2020-01-12.

2. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Stefan Claesson

2020-01-08.

3. 'fjänsteskrivelse upprättad av socialchef Miriam Markusson Berg 2020-01-13.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
ll3kommun 

Samma nträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§27 Diarienummer: KS 2019/367.339 

Ristippar 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande beredningssammanträde. 

Sammanfattning 

Under 2019 valde Njudungs Energi att stänga ristipparna som fanns i Sävsjö kommun. 

För att hitta en lösning för kommuninvånarna att lämna trädgårdsavfall under 

trädgårdssäsongen 2019 har ideella föreningar hjälpt till med att sköta om ristipparna 

i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Föreningarna har fått en ersättning på 10 ooo kr till 

varje förening mot att de har haft öppet ristippen under 10 tillfällen på lördagar under 
säsongen 2019. För att ha ristippar krävs tillstånd vilket kostar ca 10 ooo kr/år och 

ristipp. Under och efter säsongen krävs att trädgårdsavfall fraktas bort vilket beräknas 

kosta ca 90 ooo kr/år. 

För att fortsätta med ristippen i Sävsjö krävs att en hårdgjord yta bereds. Beräknad 

investeringskostnad för detta är ca 100 ooo kr. 

Kostnader för att bedriva ristippar på 3 orter 
• 30 ooo kr i bidrag till föreningar
• 30 ooo kr i miljöavgifter
• 90 ooo kr för att ta hand om och frakta bort trädgårdsavfallet

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tar Rundblad, förvaltningschef,
serviceförvaltningen.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 516.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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[]Sävsjö 
Elikommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 28 Diarienummer: KS 2019/390.041 

lnvesteringsbudget 2021 - kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag på investeringar inför 2021 med utblick 
2022-2024. 

Beslutsunderlag 

1. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-11 § 136 

2. Två tjänsteskrivelser upprättade av serviceförvaltningen 2019-12-03. 

3. Skrivelse upprättad av kultur- och fritidsnämndens presidium

2019-12-11.

Beslutet skickas till 

Budgetberedningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
illkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 29 Diarienummer: KS 2019/390.041. 

Ansökan om utökad investeringsbudget 2020 för 

asfaltsläggning vid Hofgårdsvallen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Vid kultur- och fritidsnämndens behandling av nämndens investeringsbudget 
fastslogs att asfaltering av infarten till Hofgårdsvallen (1 100 m2) behöver göras 2020 
då den nuvarande situationen utgör en trafikfara. Kostnaden för detta beräknas till 
cirka 300 oo kronor,. Utrymme för detta saknas i beslutad investeringsbudget för 
kultur- och fritidsnämnden 2020 och därför äskas medel hos kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-11 § 136

2. Två tjänsteskrivelser upprättade av serviceförvaltningen 2019-12-03.

3. Skrivelse upprättad av kultur- och fritidsnämndens presidium

2019-12-11.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
l&lkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§30 Diarienummer: KS 2019/382.041

lnvesteringsbudget för kommunstyrelsens tekniska 

verksamhet 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till investeringsbudget för kommunstyrelsens tekniska 
verksamhet för 2021, samt 

att överlämna förslaget till budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Årligt anslag för investeringar på 600 ooo kr till kommunal service används till att 
byta ut städmaskiner, värmeskåp, serveringsdiskar, möbler, porslin, diverse maskiner 
och är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. 
För att kunna behålla en bra kvalite på gatubelysning, lekplatser, asfalt, enskilda 
vägar, planteringar och parker och trafiksäkerhet bedöms behovet av samlade 
investeringsmedel år 2021 för gata/park till 3 500 ooo kr. 

För att kunna arbeta med gestaltningsprogrammet krävs ett årligt anslag på 150 ooo 
kr. För att kunna göra en mellanåtgärd i prioriteringslistan enligt gång och 
cykelplanen behövs 150 ooo kr. 

Under 2021 behöver gata/park byta ut sin traktor till en kostnad av ca 800 ooo kr och 
sopmaskin till en kostnad av ca 500 ooo kr och en gräsklippare till en kostnad av 
300 ooo kr, vilket innebär att det årliga anslaget för fordonsinvestering bör vara 
1 600 ooo kr för år 2021. För att kunna genomföra etapp 2 på Sockerklaras lekplats 
behövs 700 ooo kr. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tar Rundblad, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Beslutet skickas till 

Budgetberedningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
IBJkommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§31 Diarienummer: KS 2020/16. 

Intern kontrollplan 2020 kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan år 2020 för kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 

I kommunallagens sjätte kapitel ( § 6) står det att nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 
sätt. Sävsjö kommun har också antagit ett reglemente för intern kontroll där det står 
att nämnderna varje år ska genomföra en riskbedömning för sina verksamheter och 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. ( KF 2015-01-1§). 

Den interna kontrollen ska säkerställa; 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har genomfört riskanalyser och prioriterat följande 
områden som bör ingå i en intern kontrollplan för 2020; 

1. Tillgänglighetsdirektiv hemsida
2. Stödprocesser- ekonomi, personal och kommunikation
3. översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram
4. Räddningstjänstens organisation
5. "Många bollar i luften" portföljstyrning av It -projekt
6. Implementering av reviderad utvecklingsstrategi och horisontell styrning
7. Samordnad fastighetsförvaltning

Områdena har valts med tanke på aktuella åtgärder som är planerade för kommande 
år där vi ser att det kan finnas vissa risker som vi bör vara uppmärksamma på. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Marianne Sandberg, controller, 2020-01-21.
2. Intern kontroll kommunledningskontoret, uppföljning 2019 samt intern

kontrollplan 2020.

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Elikommun 

Samma nträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 32 Diarienummer: KS 2020/13 

Intern kontrollplan serviceförvaltningen 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan år 2020 för kommunstyrelsens tekniska verksamhet. 

Sammanfattning 

I Sävsjö kommuns reglementen för intern kontroll står att nämnderna varje år ska 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna ska 

genomföra riskbedömning för sina verksamheter. Till detta bör man ta fram en risk

och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2020 serviceförvaltningen teknisk nämnd

2. Uppföljning intern kontrollplan 2019 serviceförvaltningen teknisk nämnd

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
Bil kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 33 Diarienummer: KS 2019/383.46 

Utökade kostnader för svenskt kött 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att 2019 års kostnader för barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 

för utökad användning av svenskt kött ska hanteras i samband med beslut om bokslut, 
samt 

att för år 2020 tillföra barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
300 ooo kronor till driftsbudgeten för resultatenheterna för kommunal service för att 

kunna bibehålla nivån med minst 90 % kött. 

Sammanfattning 

Under 2018 fattades beslut om att kostenheten ska servera minst 90 % svenskt kött. 
Beslutet medför ökade kostnader med 250 000-300 ooo kr/år. 

Kostenheten är en resultatenhet, vilket innebär att vid årets slut ska det vara ett 

nollresultat. Detta innebär att barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen ska bära kostnaderna för ökade ambitioner inom kostområdet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

S>{f-
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
U)kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 34 Diarienummer: KS 2019/379.259 

Bro över Toftaån vid Femtinge. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att tillföra 1 ooo ooo kronor till investeringsbudgeten för gata/park för att användas 
under 2020 och 2021 som delfinansiering till byggnation av ny bro över Toftaån. 

Sammanfattning 

Trafikverket har under år 2021 avsatt 2 100 ooo kronor i bidrag för att bygga en ny 
bro över Toftaån i Femtinge. Bron ska ha full bärighet. Beräknad kostnad för att bygga 
bron är ca 3 100 ooo kr. 

Bron över Toftaån vid Femtinge är från okänt byggnadsår. Bron är en valvbro med tre 
spann av kilad sten i kallmur samt betong. Bedömningen av bron är att den är i så 
dåligt skick att den behöver rivas och ersättas med en ny. För att kunna genomföra 
byggnation av en ny bro behöver tekniska konsulttjänster upphandlas. Detta arbete 
och upphandling av byggnation av bro måste ske under 2020 för att bron ska kunna 
byggas under 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport, Bro över Toftaån vid Kråkefors Sävsjö kommun 2016-01-18

2. Karta över placeringen av bron.

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 
2020-01-21 

Justering 

§ 35 Diarienummer: KS 2020/9.

Upprättande av detaljplan för Ljuset 8, Sävsjö tätort, Sävsjö 

kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till utvecklingsavdelningen att påbörja planprocess för Ljuset 8, Sävsjö 

tätort. 

Sammanfattning 

Ljuset 8 är belägen i västra Sävsjö strax norr om centrum. Planens syfte är att ge 

förutsättningar för bostadsanvändning av fastigheten som idag är planlagd som 

industrimark. 

Blivande ägare av Ljuset 8 ämnar bygga bostäder på fastigheten, både i befintlig 

byggnad och i form av nybyggnation. Marken är förorenad och ska saneras. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg, 2020-01-08.

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
Bli kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 36 Diarienummer: KS 2019/389.730 

Upprustning av lägenheter Ljungagårdsvägen, Stockaryd 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att genomföra ombyggnation av fastigheten på Ljungagårdsvägen i Stockaryd till 

bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

att för ändamålet utöka socialnämndens investeringsbudget 2020 med 3 miljoner 

kronor, 

att ge socialnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till 

användning av de tomma lokaler (före detta tandläkarmottagningen) som ligger i 

anslutning till fastigheten, samt 

att föreslå Sävebo AB att de närliggande lägenheterna vid Mejerigatan i markplan görs 

om till tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen fick den 17 april i uppdrag av socialnämnden att utreda 

möjligheterna till hur boendet "Röda längan" vid Södergården i Stockaryd kan 

användas inom områdena äldre- och/eller funktionshinderomsorgen. 

Denna fastighet vid Ljungagårdsvägen består av 7 lägenheter. Lägenheterna har 

tidigare tjänat som boende för äldre och under en tid som boende för 

ensamkommande barn och ungdomar. Socialnämnden blockhyr idag denna fastighet. 

I utredningen redogörs för två förslag, bostad med särskild service enligt LSS och 

tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre. 

Socialnämnden anhåller om tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2020 till renovering 

av Ljungagårdsvägen motsvarande tre miljoner kronor. 

Besl utsu nderlag 

1. Socialnämndens protokoll 2019-12-11 § 213.

2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-10-08.

3. Utredning från socialförvaltningen "Röda längan".

4. Skrivelse om trygghetsboende intill Södergården.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

/ 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IBJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§37 Diarienummer: KS 2019/388.040 

Taxor för myndighetsnämndens verksamhet 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att komplettera myndighetsnämndens taxor med det som i nytt förslag till 
"Höglandstaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Sävsjö kommun" 
är noterat som paragraf 23. 

Sammanfattning 

Höglandstaxan utgår från SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare SKL) 

förslag till taxa. Höglandstaxan består av 3 delar. En administrativ del som beskriver 

vad kommunen tar betalt för så som årlig avgift, handläggningsavgift, tillsynsavgift 

samt prövning av ärenden, justering och verkställighet. De övriga delarna är taxebilaga 

1 och 2. 

Taxebilaga 1 beskriver hur många timmar (objektsfaktor) kommunen kan debitera när 

det gäller avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig 

tillsyn. Denna del är behovsstyrd och är kopplad till behovsutredningen. 

Taxebilaga 2 redovisar avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig 

verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt miljöbalken samt övriga 

miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift eller handläggningsavgift (H). 

Avgiftsklasserna utgår från miljöprövningsförordningen. 

Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige och indexregleras utifrån PKV Primär 

kommunal verksamhet. 

Myndighetsförvaltningen strävar efter en effektiv och rättssäker handläggning samt att 
höglandskommunerna arbetar för en enhetlig taxa. Myndighetsnämnden föreslår 
därför att nedanstående § 23 tillförs Höglandstaxan i Sävsjö. 

23 § 
Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde eller 
förändrat tillsynsbehov, får den nämnd som har tillsyn över miljö- och hälsoskyddet, 
besluta om motsvarande justering i bilagorna till denna taxa. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2019-11-21 § 122.

2. Tjänsteskrivelser upprättade av Maria Thulin, förvaltningschef

myndighetsförvaltningen.

3. Taxor.

Beslutet skickas till 

J(ommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IE'kommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§38 Diarienummer: KS 2019/176.450 

Projekt för vårdad kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande beredningssammanträde. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har tillsynsansvar för att byggnader och tomter underhålls och 

hålls i ett vårdat skick. Kraven gentemot fastighetsägaren regleras i Plan- och 

bygglagen 8 kapitel 14-16 §§. 

De flesta av kommunens invånare och de som på olika sätt har anknytning till Sävsjö 

bidrar på ett positivt sätt till att vårda sina byggnader och tomter samt att göra 

kommunen attraktiv. Som många andra kommuner upplever myndighetsnämnden en 

problematik med ovårdade tomter och förfallna hus i kommunen. Problemen är oftast 

nära förknippade med låga fastighetsvärden samt att det ofta saknas ekonomiska 

incitament för upprustning och underhåll. Nämnden ser också en ökning av förfall, 

där fastighetsägare till flerfamiljshus förbiser underhåll. 

Genom att tillsätta ett projekt kan myndighetsförvaltningen arbeta mer offensivt med 

nedgångna byggnader och ovårdade tomter. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2019-12-17 § 143.

2. Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef myndighets

förvaltningen 2019-12-05.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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CJSävsjö 
aiJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

§ 39 Diarienummer: KS 2020/14. 

Beslutsattestanter 2020 kommunstyrelsen -

räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsen -
räddningstjänsten 2020. 

Sammanfattning 

För 2020 behöver beslutsattestanter utses för kommunstyrelsen - räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 

1. Förteckning beslutsattestanter.

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Räddningstjänsten 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§40

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

• Sponsring

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

• Ärende som räddningsnämnd

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kornmun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-21 

Justering 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

• Intern kontrollplan barn- och utbildningsförvaltningen
• Gymnasiesärskola, program för hotell, restaurang och bageri.
• Riksidrottsgymnasium (RIG) motocross och enduro.
• Mediacenter med skrivelse om effekter av reviderad budget 2020
• Personalärende
• Rekrytering av näringslivschef

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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