
Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         
 Sammanträdesdatum                                                     Sida 1 (12) 
Kommunstyrelsen 2018-03-06 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 6 mars 2018  
klockan 13.15 – 15.15 

Beslutande 
 

Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande  
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande 
Ing-Marie Arwidsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Ingrid Ivarsson (S) för Christer Sjögren (S) 
 
 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Åke Blomqvist, personalchef § 45 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 39, 42, 45 
Henrik Nyqvist, representant LRF § 45 
Matilda Henriksson (C), inte tjänstgörande ersättare  
Kristina Jönsson (V), insynsplats 
 

Utses att justera Ing-Marie Arwidsson (KD) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 8 mars 2018 klockan 08.30 

Under- 
skrifter 

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

 35 - 45 

  /Stefan Gustafsson   

 Sekreterare 
 

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

  /Carina Hjertonsson/                                   

 Justerande 
 

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

  /Ing-Marie Arwidsson/                       

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-03-06  

Datum för  
anslags uppsättande 

2018-03-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2018-04-05 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   

Underskrift ……………………………………………………… 
/Carina Hjertonsson/ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KS § 35 
182.2017.109  Utskottet § 26 
 

Svar på medborgarförslag om att förtydliga regler för 
parkeringstillstånd 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2018-01-18 § 5. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Carl Rydén, stf chef gata/park. 
 
Redogörelse  Förslagsställaren menar att Sävsjö kommun bör förtydliga de regler som 

gäller parkeringsplatser för rörelsehindrade, där särskilt 
parkeringstillstånd behövs.  

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

besluta 
 

att uppdra till serviceförvaltningen att genomföra lämpliga åtgärder, 
samt    
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra till serviceförvaltningen att inom befintlig budget genomföra 
lämpliga åtgärder, samt    
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KS § 36 
40.2018.430  Utskottet § 29 
 
  Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse av Bert Runesson 
  Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 

Riktlinjer för samarbete i enlighet med Förordningen (2016:385) om 
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning 
Aktieöverlåtelseavtal 
 

Redogörelse  Nuvarande samverkan om energi- och klimatgårdgivning i bolagsform 
mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 
föreslås på grund av förändrade stödbelopp, administrativa kostnader 
samt Energimyndighetens förändrade syn på driftsformen bolag, 
överföras i kommunal regi. Formen för den fortsatta samverkan mellan 
kommunerna regleras i särskilt upprättat samverkansavtal. 

 
Beslut  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att godkänna upprättat samverkansavtal om energi- och 
klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och 
Vaggeryds kommuner, samt 

 
att i enlighet med upprätta aktieöverlåtelseavtal försälja Sävsjö 
kommuns samtliga aktier (20 aktier) i Kommunal Energirådgivning i 
Vätterbygden AB (556552-3635) till Jönköpings kommun (212000-0530) 
för en köpeskilling uppgående till nominella beloppet 1 000 kronor per 
aktie, vilket motsvarar en köpeskilling på totalt 20 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
  
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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  KS § 37 
30.2018.106  Utskottet § 30 
 
  Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson 
 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 
 Utredning – Samverkan för biogas i Jönköpings län 
 Hantering av biogasfrågan i Jönköpings län  
 Inriktning av det fortsatta arbetet med biogas 
 Förslag till inriktningsbeslut avseende biogas 
 Biogasproduktion och användning i länet – en förstudie 
 Samråd om biogasutredningen  
 
Redogörelse  Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i 

Jönköpings län” tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av 
produktion och användande av biogas. Överenskommelsen baseras på 
åtta olika åtaganden, ett samverkansnätverk och generella 
förutsättningar för att de olika tekniska lösningarna är på plats.  

 
Beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar  
 
 att godkänna ”Överenskommelse om biogas i Jönköpings län”.  
Delges: 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
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 KS § 38 
15.2018.041 Utskottet § 28 
 
 Utökade budget för konsumentrådgivning 
 
Föredragna handlingar Protokoll från kultur- och fritidsnämnden. 
 Skrivelse från Ola Bengtsson. 
 Samverkansavtal om konsumentrådgivning. 
 
Redogörelse  Under många år har konsumentrådgivning utförts av kultur- och 

fritidsenheten och av en person som en del i en annan tjänst. Då 
personen ifråga ska avsluta sin tjänst måste konsumentrådgivningen 
skötas på annat sätt. Kultur- och fritidsnämnden har nu möjlighet att 
teckna avtal med Nässjö kommun om denna tjänst och vill därför ha en 
utökning av sin budget med 60 tusen kronor.  

 
Beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att teckna avtal med Nässjö 

kommun om konsumentrådgivning, samt  
 
 att eventuell budgetförstärkning med anledning av detta hanteras i 

budgetberedningen. 
Delges 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att teckna avtal med Nässjö 

kommun om konsumentrådgivning,  
 
 att eventuell budgetförstärkning med anledning av detta hanteras i 

budgetberedningen, samt 
 
 att kultur- och fritidsnämndens utvärdering efter ett år också ska delges 

kommunstyrelsen. 
Delges: 
Kultur- och fritids- 
nämnden 
Budgetberedningen - - - - - 
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  KS § 39 
50.2017.430  Utskottet § 32 
 

Yttrande gällande remiss av Grön handlingsplan – 
Åtgärdsprogram 2018 – 2020  
 

Föredragen handling  Remiss ”Grön handlingsplan för Jönköpings län”. 
  Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och 
  kultur- och fritidsnämnden,  

Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson 
och Veronica Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg. 

 
Redogörelse Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön 

handlingsplan för Jönköpings län. Remissförslaget innehåller 35 
åtgärder varav 14 åtgärder vänder sig till kommuner och 1 åtgärd till de 
kommunala bostadsbolagen. 
Utöver själva åtgärdsprogrammet innehåller handlingsplanen även 
följande delar:  
1. Sammanfattning. 
2. Uppdragsbeskrivning 
3. Nulägesbeskrivning 
4. Ytterligare insatser och vägledning.  

 
Remissen har sänts till berörda nämnder och styrelser i kommunen, 
vilka generellt ställt sig positiva till åtgärderna. Vissa av åtgärderna kan 
införlivas och samordnas i befintliga verksamheter, medan vissa blir nya 
arbetsområden. I de fall åtgärderna är kostnadsdrivande ska dessa 
hanteras i ordinarie budgetarbete. 

 
Beslut  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att ställa sig bakom utvecklingsavdelningens yttrande. 

Delges 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen  
Länsstyrelsen - - - - - - 
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  KS § 40 
2018.46.250  Utskottet § 34 
 
 Begäran om budgetflytt av medel för markundersökning  

Stockaryd 1:132 
 
Föredragen handling Skrivelse från utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson. 
 
Redogörelse Kommunstyrelsen har beslutat att göra en markteknisk undersökning i 

form av borrprov på fastigheten Stockaryd 1:132. Den beräknade 
kostnaden om totalt 330 tusen kronor skulle belasta kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter för 2017.  

 Den beslutade undersökningen beställdes under 2017 med kommer 
inte att genomföras förrän under våren 2018 och därför kan 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för 2017 inte längre täcka 
kostnaden.  

 
 Eftersom denna undersökning handlar om att på sikt bereda för att 

kunna exploatera industrimark föreslås istället att kostnaden för detta 
läggs in i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018.   

 
Beslut  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att tidigare beslut angående markteknisk undersökning gäller, men att 
ombudgetera den förväntade kostnaden till investeringsprojekt 1725.  

 
Delges  
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - - - 
Ekonomiavdelningen 
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  KS § 41 
2018.45.250  Utskottet § 35 
 
  Begäran av budgetflytt av medel för exploatering av Vallsjön 
 
Föredragen handling Skrivelse av utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson. 
 
Redogörelse Under en längre period har detaljplanering och fastighetsbildning pågått 

i sommarstugeområdet vid Vallsjön. Detta för att möjliggöra för befintliga 
arrendatorer att kunna köpa loss marken och få byggrätt för både 
fritidshus och permanentboende. Detaljplanen har även skapat 
ytterligare tomter för permanentboende som under året kommer att 
säljas.  

 Exploateringskostnaden beräknas till 800 tusen kronor. 
Anläggningsarbetet planerades under våren och startade under hösten 
2017. En budgetöverföring från investeringsprojekt 1729 – Exploatering 
av nya bostadsområden begärs därför för att enklare kunna följa upp 
kostnaderna i projektet under projektnumret  
1795 – Exploatering av Vallsjön.   

 
Beslut  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att föra över 800 000 kronor från investeringsprojekt 1729 till 
investeringsprojekt 1795 - Exploatering Vallsjön, samt 
 
att vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-10 ska redovisning 
ske av nuläge och prognos för arbetet med exploatering och VA-
utbyggnad vid Vallsjön 

Delges 
Kommunstyrelsen - - - - - 
   
   Kommunstyrelsen beslutar 
 

att föra över 800 000 kronor från investeringsprojekt 1729 till 
investeringsprojekt 1795 - Exploatering Vallsjön, samt 
 
att vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-10 ska redovisning 
ske av nuläge och prognos för arbetet med exploatering och VA-
utbyggnad vid Vallsjön. 

Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KS § 42 
39.2018.011  Utskottet § 36 
 
  Livsmedelsstrategi 
 
Föredragen handling Förslag till regional livsmedelsstrategi. 
 
Redogörelse Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och LRF har 

tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköpings universitet, 
Smålands Turism och Jönköpings kommun arbetat fram ett förslag till 
regional livsmedelsstrategi. 

 
Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion 
av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Förhoppningen är att 
strategin ska stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och 
ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val. Förslaget har 
nu sänts ut till länets kommuner på remiss. 

 
Beslut  Utskottet beslutar  
   
  att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 
 
Delges 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-10. 
Delges: 
Utvecklingsavdelingen  - - - - - - - 
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KS § 43 

52.2018.805  Utskottet § 39 
 
Bidrag till dokumentärfilm  
 

Föredragen handling Skrivelse från utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson 
 

Redogörelse Ett produktionsbolag ska göra en dokumentärfilm om artisten Svenne 
Hedlunds liv. Man ska även filma smultronställen runt om i kommunen. 
För att finansiera resor och uppehälle i kommunen söker man bidrag 
från Sävsjö kommun.  
 

Beslut  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att bidra med 20.000 kronor till produktion av dokumentärfilm, samt  
 
att bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter.    

Delges 
Kommunstyrelsen - - - - -  
 

 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att bifalla utskottets förslag. 

Delges: 
Utvecklingsavdelningen  
Ekonomiavdelningen - - - - - 
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87.2017.002   KS § 44 
  
  Delegationsbeslut 
 
Föredragna handlingar   

 Underlag för centrala kompetensutvecklingsmedel, barn- och 
utbildning 22 000 kronor. 

 Tillförordnad förvaltningschef serviceförvaltningen 
 

Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

- - - - - - - 
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KS § 45  
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-02-20. 
  

b) 
 

Hållbart medarbetarengagemang, HME, 
medarbetarundersökning. 
 

c) Protokoll bolag. 
 

d) Händelserapportering från fel i telefoni och hantering av ärende 
då asylsökande kvinna avled. 
 

e) Nyföretagande. 
 

f) Turistverksamhet. 
 

g) Bilpool. 
 

h) Arvode för styrelseledamöter i kommunens delägda bolag. 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-10 inbjuda 
näringslivsstrateg Sara Jeppson för redovisning av arbetet med 
nyföretagande och fordonssamordnare Frida Engdahl för information 
om arbetet med bilpool, samt 

 
  att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna. 
Delges: 
Sara Jeppsson 
Frida Engdahl - - - - - -  
 
 


