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Plats och tid  Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 5 februari 2019  

klockan 08.30 – 16.50 

Beslutande  Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson, KD ordförande  
Mats Hermansson, M andre vice ordförande 
Gunnel Lundgren, KD, ersätter Johanna Danielsson, KD 
Christer Sandström, C 
Matilda Henriksson, C 
Ingrid Ivarsson, S, ersätter Christer Sjögren, S 
Lena Persson, S 
Göran Häll, S 
Kjell Lundkvist, SD 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Dan Thelander, KD, inte tjänstgörande ersättare 
Stefan Fürst, V, insynsplats 
Pierre Klasson, kommunikationschef § 44 
Bert Runesson, särskild utredare § 44 
Lillemor Hultqvist, funktionschef, socialförvaltningen § 44 
Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen § 44, 55 
Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid § 55 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 49 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 44 
 
 
 

Utses att justera  Christer Sandström, C 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunledningskontoret, Sävsjö, torsdagen den 7 februari 2019 klockan 08.00  
 

Ordförande 

 

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

 

Paragrafer 
43 - 60 

  Stefan Gustafsson ................................. 

Sekreterare 

 

….....................………………………………………….. 

  Carina Hjertonsson 

Justerande 

 

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

  Christer Sandström  
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum:  2019-02-05 

Anslagsdatum:  2019-02-08 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2019-03-04 

Förvaringsplats för protokollet:  Kommunkansliet 

Underskrift 
……………………………………………………………………………… 
 Carina Hjertonsson 

   
  



 Sammanträdesprotokoll            3 (21) 
Kommunstyrelsen 
2019‐02‐05 

 

Justering    Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382‐152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 43  Diarienummer:  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sammanfattning  

Ordförande frågar kommunstyrelsen om utskickad ärendelista kan godkännas och 
behandlas på dagens sammanträde.  
 

1. Närvaro  
2. Val av justerare  
3. Godkännande av ärendelistan. 
4. Informationsärenden. 
5. Svar på motion om visselblåsarfunktion.  
6. Återremiss av taxa för renhållning. 
7. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019.  
8. Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2019 och budget 

för 2019-2021.  
9. Yttrande - Regional utvecklingsstrategi 2019-2035.  
10. Riktlinjer för serveringstillstånd.  
11. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om att halvera 

tillsynsavgiften för miljöcertifierade företag i Sävsjö kommun.  
12. Svar på förfrågan om optionsrätt på mark i Stockaryd.  
13. Intressent till fastigheten Gästgivargården 1:146 i Vrigstad. 
14. Plan- och exploateringsavtal vid Slättsjön i Vrigstad.  
15. Sävsjö Fritidscenter. 
16. Samordning av Välfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen.  
17. Överenskommelse med IFK Sävsjö med anledning av behov att inköpa 

ny pistmaskin 
18. Anmälan av delegationsbeslut. 
19. Meddelanden. 
20. Övriga ärenden. 
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§ 44  Diarienummer:  

 

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avseende b) uppdra till kommunchef Jan Holmqvist att skriva tjänsteskrivelse 
med inriktning att bemanningspoolen permanentas och som även ger förslag på 
förbättringsåtgärder framförda vid sammanträdet,  
 
att avseende h) uppdra till kommunchef Jan Holmqvist att arbeta vidare med 
förslaget om äldreomsorgspeng, samt 
 
att notera informationen. 

Sammanfattning 

a) Personalstatistik 
b) Utvärdering bemanning. 
c) Rensning Vrigstadån. 
d) Kommunens webbsida. 
e) Verksamhetsplan kommunledningskontoret 2019. 
f) Investeringsbudget. 
g) Budgetdirektiv. 
h) Äldreomsorgspeng. 
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§ 45  Diarienummer: 131.2018.109 

 

Svar på motion om visselblåsarfunktion 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inrätta en generell 
synpunktshantering och att denna inkluderar möjligheten till visselblåsarfunktion, 
samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Moderaternas fullmäktigegrupp har inkommit med motion om förslag på att 
visselblåsarsystem införs för Sävsjö kommun och dess helägda bolag. 
 
Kommunchefen framför i yttrandet att en generell möjlighet ska ges att lämna 
synpunkter på verksamheten. Dessa kan innefatta både organisatoriska 
förändringar, förslag på effektiviseringar och synpunkter på hur verksamhetens 
kvalité kan förbättras. Funktionen bör därutöver också innehålla en möjlighet att 
lämna in uppgifter anonymt, kopplat till en visselblåsarfunktion. Sådan anmälan 
ska utredas av en från Sävsjö kommun skild organisation. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 23. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 46  Diarienummer: 15.2018.041 

 

Återremiss av taxa för renhållning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa från Njudung Energi i Sävsjö AB, 
samt 
 
att renhållningstaxan gäller från och med 2019-04-01. 
 
Lena Persson, S, deltar inte i beslutet. 
Mats Hermansson, M, och Kjell Lundkvist, SD, reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december återremitterades ärendet om 
förändrade renhållningsavgifter för utökad beskrivning. 
 
Njudung Energi i Sävsjö AB har framarbetat ett nytt förslag där det redovisas en 
mer detaljerad och differentierad taxa inom renhållningsområdet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
2. Skrivelser från Njudung Energi i Sävsjö  AB. 
3. Förslag på renhållningsavgifter 2019 framtagna av Njudung Energi i 

Sävsjö AB. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 24. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår följande förslag till kommunfullmäktige 
 
att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa från Njudung Energi i Sävsjö AB, 
samt 
 
att renhållningstaxan gäller från och med 2019-04-01.  
 
Mats Hermansson, M, yrkar avslag till att anta renhållningstaxan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens förslag. Mats Hermansson begär omröstning. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja för ordförandens förslag. 
Nej för Mats Hermanssons förslag. 
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§ 46  forts 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen röstade sex ledamöter Ja, två ledamöter röstade Nej och en 
ledamot avstod………………………………………………………………………….….bilaga 1. 
Kommunstyrelsen bifaller således ordförandens förslag till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 47  Diarienummer:  18.2019.106 

 

Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 

2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att för Sävsjö kommuns del godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för 
Kommunal utveckling. 

Sammanfattning 

Primärkommunalt samverkansorgan inom Region Jönköpings län har godkänt 
budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling och skickat till länets 
kommuner. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från Region Jönköpings län primärkommunalt 
samverkansorgan, 2018-12-06 § 69. 

2. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 25. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 48  Diarienummer:  19.2019.106 

 

Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2019 

och budget för 2019‐2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att för Sävsjö kommuns del godkänna verksamhetsplan 2019 budget 2019-2021 
för Höglandets samordningsförbund. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har antagit verksamhetsplan 2019 
och budget för 2019-2021 och skickat denna till medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan 2019 och budget för 2019-2021, Höglandets 
samordningsförbund. 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 26. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 49  Diarienummer:  135.2018.106 

 

Yttrande ‐ Regional utvecklingsstrategi 2019‐2035 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom föreliggande remissyttrande till Region Jönköpings län. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har inbjudit länets kommuner och berörda myndigheter 
som kan ha intresse av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköping att yttra sig. 
Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att leda det regionala utvecklings- 
och tillväxtarbetet, vilket bland annat innebär att ta fram och fastställa en strategi 
för utvecklingen i länet – regional utvecklingsstrategi (RUS). Denna ska revideras 
en gång per mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss av Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 2019-2025. 
2. Yttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 27. 

Beslutet skickas till 

Region Jönköpings län 
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§ 50  Diarienummer:  128.2018.706 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att anta föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 
(2010:1622). 

Sammanfattning 

Enligt alkohollagen ska varje kommun ha tydliga och aktuella riktlinjer som talar 
om vad som gäller vid ansökan om serveringstillstånd. Riktlinjerna utgår från 
alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin 
egen alkoholpolitik. 
 
Folkhälsomyndighetens modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering har 
använts. Riktlinjerna gäller tillsvidare, revideras vid behov och fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från socialnämnden 2018-12-19 § 149. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Frej, alkoholhandläggare och Lillemor 

Hultqvist, funktionschef IFO, socialförvaltningen. 
3. Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, upprättade av 

socialförvaltningen. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 28. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 51  Diarienummer:  197.2018.406 

 

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om att 

halvera tillsynsavgiften för miljöcertifierade företag i 

Sävsjö kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att upphäva beslutet om 50 % lägre tillsynsavgift för miljöcertifierade 
verksamheter enligt ISO 14001. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-21, § 95, att halvera tillsynsavgiften för 
miljöcertifierade verksamheter enligt ISO 14001. Myndighetsnämnden önskar att 
kommunfullmäktige omprövar och upphäver sitt beslut gällande nedsättning av 
tillsynsavgift för dessa verksamheter. Det finns ingen laglig grund att sätta ned en 
tillsynsavgift på grund av miljöcertifiering enligt ISO 14001. 
 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från myndighetsnämnden 2018-12-13 § 129. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, 

myndighetsförvaltningen. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 29. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 52  Diarienummer:  46.2018.250 

 

Svar på förfrågan om optionsrätt på mark i Stockaryd 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inte ge option till någon av intressenterna. 
 

Sammanfattning 
Två företag önskar option på mark intill Stockarydsterminalen.  
 
För att inte låsa området för framtiden föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att 
ingen option ges till någon av intressenterna. Däremot ska bådas intressen beaktas 
och samarbete förordas. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och exploaterings-
strateg. 

2. Kartskisser. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 30. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
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§ 53  Diarienummer:  89.2018.261 

 

Intressent till fastigheten Gästgivaregården 1:146 i 

Vrigstad 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 

Företaget V-timber, önskar köpa den kommunägda grannfastigheten 
Gästgivaregården 1:146. På fastigheten har tidigare bedrivits sågverk. Fastigheten 
är för närvarande utarrenderad. V-timber är även intresserade av att förvärva den 
kommunägda fastigheten Gästgivaregården 1:198. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och exploaterings-
strateg. 

2. Kartskiss. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 31. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
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§ 54  Diarienummer: 150.2018.214 

 

Plan‐och exploateringsavtal vid Slättsjön i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande plan- och exploateringsavtal med tillhörande kalkyl. 

Sammanfattning 

Efterfrågan på attraktiv tomtmark i och omkring Vrigstad har ökat det senaste 
året. För att tillgodose efterfrågan och skapa attraktiva boendemöjligheter behöver 
en ny detaljplan tas fram. Utvecklingsavdelningen har upprättat en första skiss till 
fortsatt detaljplaneläggning kring Slättsjön, del av fastighet Lundby 2:19, Vrigstad. 
 
I samband med upprättande av detaljplan och exploatering har ett 
exploateringsavtal upprättats med syfte att fastställa fördelning av ansvar för 
arbete och kostnader mellan Sävsjö kommun och fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
2. Förslag till exploateringsavtal. 
3. Kartskiss. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 32. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
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§ 55  Diarienummer: 23.2017.805 

 

Sävsjö Fritidscenter 
Kommunstyrelsen beslutar 
att meddela  HA74 att med hänvisning till pågående resonemang om utveckling av 
Sävsjö Fritidscenter, inte i nuläget ta ställning till omklädningsrum, samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden inför arbetet med investeringsbudget, 
kompletterar prioriterade åtgärder med kostnader för dessa. 

Sammanfattning 

Ishockeyföreningen HA 74 har lämnat förslag på byggnation för att tillgodose 
främst sitt juniorlag med omklädningsrum.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till föreslagen utbyggnad under 
förutsättning att föreningen tar på sig bland annat arbetsmiljöansvar. Ärendet är 
överlämnat till kommunstyrelsen för finansiering. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24 § 75 och  
2019-01-23 § 7. 

2. Tjänsteskrivelser upprättad av Frank Isaksson, chef kultur- och 
fritidsenheten 2018-10-15 och 2019-01-15. 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 33. 

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 
HA74 
Ekonomiavdelningen 
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§ 56  Diarienummer: 20.2019.001 

 

Samordning av Välfärdsråd och Centrala 

säkerhetsgruppen 
Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett reglemente som 
underlag för eventuellt beslut om nytt råd. 

Sammanfattning 

Välfärdsrådet har funnits i Sävsjö kommun sedan början av 2000-talet. Det 
uppstod genom en sammanslagning av Brottsförebyggande rådet och 
Folkhälsorådet och har haft som uppgift att samordna och ta initiativ till åtgärder 
kopplade till dessa två områden. Centrala säkerhetsgruppen har sitt ursprung i 
Lagen om skydd mot olyckor och de krav som ställs på kommunen vad gäller 
förebyggande av olyckor. 
 
Dessa organisationer har under de senaste åren kommit att överlappa varandra 
och ett förslag finns till samordning, genom att bilda ett Hållbarhetsråd som 
ersätter Välfärdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen.  
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelser upprättade av Jan Holmqvist, kommunchef. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-22 § 34. 

Beslutsunderlag 

Välfärdsrådet 
Centrala Säkerhetsgruppen 
Kommunledningskontoret 
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§ 57  Diarienummer: 32.2019.820 

 

Överenskommelse med IFK Sävsjö med anledning av 

behov att inköpa ny pistmaskin 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja IFK Sävsjö bidrag med  100 000:- från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov enligt tjänsteskrivelse, samt 
 
att bevilja IFK Sävsjö ett lån på 200 000:- med en årlig avskrivning på 
50 000:- under åren 2020 – 2023. 

Sammanfattning 

IFK Sävsjö har via mejl inkommit med begäran om ekonomiskt stöd för inköp av 
ny pistmaskin på totalt 300 000 kronor. 
Sävsjö kommun är, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, beredd att ge 
ett ekonomiskt bidrag med 100 000 kronor, samt att förskottera kommande 
anläggningsbidrag åren 2020 – 2023 med 50 000 kronor årligen, totalt 200 000 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 

Mejl från Petra Olsson, ordförande IFK Sävsjö 2019-02-01. 
Resultat och balansräkning för IFK Sävsjö per den 31 december 2018. 
Redovisning av beräknade kostnader för reparation av nuvarande pistmaskin. 
Minnesanteckningar  från möte mellan Sävsjö kommun och företrädare för IFK 
Sävsjö. 
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 

Beslutet skickas till 

 
IFK Sävsjö 
Ekonomiavdelningen 
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§ 58  Diarienummer:  30.2019.133 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 
 Beslut om medel från integrationsfonden, Sävsjömodellen. 
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§ 59  Diarienummer:  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 
 
 

1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2019-01-22 
2. Sävsjö kommuns representant i Folkets Hus-föreningens styrelse  

2019-2022. 
3. Höglandets samordningsförbund – rekvisition av bidrag enligt 

förbundsordningen. 19.2019.106 
4. Protokoll Höglandets 2019-01-25. 
5. Mejl om hur hamnarbetarstrejken påverkar företag. 7.2019.000 
6. Remissyttrande gällande sänkt hastighet på väg 127 vid 

Mejensjökorsningen. 117.2018.311 
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§ 60  Diarienummer:  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 
 

1. Intrum Justitia 
2. Snöröjning 
3. Myndighetsnämnden 
4. Kommunala rådet funktionshinderfrågor. 
5. Toalett i Kommunalhusets entré. 
6. Snöröjning. 

 


