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Kommunstyrelsen  
2019‐01‐08 

 

Justering    Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 8 januari 2019  

klockan 08.30 – 12.15 

Beslutande  Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson, KD ordförande  
Christer Sjögren, S förste vice ordförande 
Mats Hermansson, M andre vice ordförande 
Christer Sandström, C 
Matilda Henriksson, C 
Lena Persson, S 
Göran Häll, S 
Kjell Lundkvist, SD 

Frånvarande ledamot:  
Johanna Danielsson, KD 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, chef för Höglandets  
överförmyndarverksamhet § 2 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 4, 5 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 13 
Karolina Olsson, kommunsekreterare § 14 
 

Utses att justera  Christer Sjögren, S 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunledningskontoret, Sävsjö, torsdagen den 10 januari 2019 klockan 09.00  
 

Ordförande 

 

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

 

Paragrafer 
1 - 20 

  Stefan Gustafsson, KD ................................. 

Sekreterare 

 

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

  Carina Hjertonsson 

Justerande 

 

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

  Christer Sjögren, S  
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum:  2019-01-08 

Anslagsdatum:  2019-01-10 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2019-02-04 

Förvaringsplats för protokollet:  Kommunkansliet 

Underskrift 
……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 1   

 

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 samt plats och tid. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Informationsärenden. 
5. Svar på medborgarförslag om visselblåsarfunktion.  
6. Svar på medborgarförslag aktieägartillskott.  
7. Svar på medborgarförslag avkastningskrav i ägardirektiv.  
8. Svar på medborgarförslag om belysning runt motionsrundan vid 

Mejensjö.  
9. Svar på medborgarförslag om badbryggor vid Slättsjön, Vrigstad.  
10. Förlängning av giltighetstid för biblioteksplan.  
11. Reviderad förbundsordning Höglandsförbundet.  
12. Förslag till äldreboende Sävsjö tätort.  
13. Uppdatering av reglemente med bestämmelser om ersättningar för Sävsjö 

kommuns förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022.  
14. Insynsplats i kommunstyrelsen.  
15. Intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsens tekniska verksamhet; 

gata/park, kostenhet och lokalvård. 
16. Delegationsordning kommunstyrelsen – allmänna ärenden och tekniska 

ärenden samt personalärenden.  
17. Uppdrag som kommunens skolchef.  
18. Omklädningsrum vid ishallen.  
19. Valärenden. 
20. Övriga ärenden. 
21. Anmälan av delegationsbeslut. 

a)  Protokoll från kommunstyrelsens utskotts sammanträde  
2018-12-18. 

22. Meddelanden. 
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§ 2  Diarienummer:  

 

Informationsärenden 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

 Information om gemensam överförmyndarnämnd, Ann-Charlotte Bardh 
Gunnarsson. 

 Information inför ny mandatperiod, Stefan Gustafsson. 
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§ 3  Diarienummer: 131.2018.109 

 

Svar på motion om visselblåsarfunktion 

Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-22. 

Sammanfattning 

Moderaternas fullmäktigegrupp har inkommit med motion om förslag på  
att visselblåsarsystem införs för Sävsjö kommun och dess helägda bolag. 
 
Kommunchefen menar 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. Vid sammanträdet framkommer att skrivningen vad gäller 
möjligheten att vara anonym ska förstärkas. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 222. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 4  Diarienummer: 19.2018.109 

 

Svar på medborgarförslag aktieägartillskott till Sävebo AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att med hänvisning till ekonomichefens skrivelse anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 

Medborgarförslagets mening är att Sävebo AB ska erhålla aktieägartillskott för att  
sänka bolagets skuldsättning. 
 
Ekonomichefen redogör i yttrandet för skulder och investeringsbehov inom 
Sävebo AB och landar i att det inte bedöms finnas motiv till att sätta av  
investeringsmedel för att göra aktieägartillskott för att sänka skuldsättningen. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 223. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 5  Diarienummer: 16.2018.109 

 

Svar på medborgarförslag avkastningskrav i ägardirektiv 

för kommunala bolag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att med hänvisning till ekonomichefens skrivelse anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 

Medborgarförslagets mening är att avkastningskraven i ägardirektiven behöver 
ändras för de kommunala fastighetsbolagen, Sävebo AB och AB Sävsjö  
Industribyggnader, med anledning av att dagens avkastningskrav inte ger 
 incitament att stärka balansräkningen. 
 
Ekonomichefen redogör i yttrandet för den ekonomiska situationen i bolagen och  
belyser komplexiteten i att sätta avkastningskrav på kommunala fastighetsbolag.  
I yttrandet bedöms att det inte finns behov att ändra avkastningskraven i  
ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 224. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 6  Diarienummer: 159.2018.109 

 

Svar på medborgarförslag om belysning vid Mejensjö  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att i nuläget inte prioritera belysning på aktuell sträcka, förslaget överlämnas till 
budgetberedningen, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren anser att motionsslingan runt Mejensjö skulle upplevas 
tryggare om belysning installeras. 
 
I ovannämnda tjänsteskrivelse redogör gata/parkchefen för kostnaden  
för belysning på nämnd sträcka i förhållande till anslagna medel. Behov av 
nybyggnation av belysningar prövas årligen i samband med  
budgetberedning. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Tomas Lundin, gata/parkchef.  
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 225. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 7  Diarienummer: 146.2018.109 

 

Svar på medborgarförslag om badbryggor vid Slättsjön, 

Vrigstad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att med hänvisning till beslut i kultur- och fritidsnämnden, anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har lämnats gällande utbyte av bryggor vid Slättsjöns 
badplats i Vrigstad. 
 
Ett arbete har sedan tidigare planerats kring alla kommunalt hanterade  
bryggor och upphandling har påbörjats. Byte av alla uttjänta bryggor  
kommer att ske de närmaste åren med start våren 2019. Enligt den  
prioriteringslista som upprättats är byte av Slättsjöns bryggor inte de  
mest nödvändiga, varför ett byte av dessa inte kan utlovas till  
sommarsäsongen 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag  
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, chef kultur- och 

fritidsenheten. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 226 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 8  Diarienummer: 181.2018.003 

 

Förlängning av giltighetstid för biblioteksplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att förlänga giltighetstiden för biblioteksplanen till och med 2019-12-31. 

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet. Sävsjö kommuns biblioteksplan gäller för perioden 2015-2018. Ett  
uppdrag har getts till serviceförvaltningens kultur- och fritidsenhet att ta fram en  
ny plan under 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2018-11-21 § 85. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Eva-Lena Andersson, 

biblioteksföreståndare. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 227. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 9  Diarienummer: 66.2018.106 

 

Reviderad förbundsordning Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att anta den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet från och med 
2019-01-01. 

Sammanfattning 

Inför den nya mandatperioden har förbundsordningen för Höglandsförbundet 
omarbetats. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reviderad förbundsordning. 
2. Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundets direktion 2018-11-30 § 55. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 228. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 10  Diarienummer: 83.2017.730 

 

 Förslag till äldreboende Sävsjö tätort 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

att ställa sig bakom föreslagen inriktning och ge socialnämnden och 
Sävebo AB i uppdrag att utarbeta en plan för genomförande,  
 
att under arbetets gång förankra processen hos pensionärs-
organisationerna, samt 

 
att kommunfullmäktige avsätter 300 000 kr för en inledande  
studie främst avseende Ringgården, genom utökning av 2019 års 
investeringsbudget. 

Sammanfattning 

I samband med att kommunfullmäktige i juni 2018 behandlade  
frågan om verksamhets- och investeringsplan för 2019 och framåt,  
fick kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på  
lokalisering av äldreboende i Sävsjö tätort. 
  
Förslaget innebär att demensboendet vid Rönngården avvecklas  
och flyttas till Ringgården när ombyggnationen av Ringgården till  
demensboende är klart. Korttidsboendet på Högagärde avvecklas  
och flyttas till Bryggaren när dessa lokaler kan tas i anspråk för  
denna verksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
2. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 229. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 11  Diarienummer: 181.2018.003 

 

Revidering av ”Reglemente med bestämmelser om 

ersättningar för Sävsjö kommuns förtroendevalda under 

mandatperioden 2019‐2022” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att fastställa föreliggande reglemente med bestämmelser om ersättningar för 
Sävsjö kommuns förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att anta reglemente med 
bestämmelser om ersättningar för Sävsjö kommuns förtroendevalda under 
mandatperioden 2019-2022. Viss justering av reglementet behöver göras vad 
gäller bland annat ersättares tjänstgöring i nämnder. 

Beslutsunderlag 

1. Reglemente med bestämmelser om ersättningar för Sävsjö kommuns 
förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022. 

2. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 230. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 12  Diarienummer: 51.2018.111 

 

Insynsplats i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ordinarie fullmäktigeledamot i Vänsterpartiet bereds insynsplats i 
kommunstyrelsen under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31, varvid 
möjlighet ges att ställa frågor vid föredragningar, men inte att delta i 
överläggningar. 

Sammanfattning 

I samband med ny mandatperiod aktualiseras frågan om insynsplats för 
parti representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Björn Jönsson, V. 
2. Kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 231 

Beslutet skickas till 

Vänsterpartiet 
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§ 13  Diarienummer: 54.2018.042 

 

Intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsens tekniska 
verksamhet; gata/park, kostenhet och lokalvård  

Kommunstyrelsen beslutar 

att  för år 2019 fastställa kommunstyrelsens interna kontrollplan avseende den 
tekniska verksamheten; gata/park, kostenhet och lokalvård  

Sammanfattning  

Intern kontrollplan har upprättats avseende kommunstyrelsens tekniska  
verksamhet; gata/park, kostenhet och lokalvård. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef  
        serviceförvaltningen. 
2. Intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsens tekniska verksamhet; 

gata/park, kostenhet och lokalvård.  
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 232. 

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 14  Diarienummer: 181.2018.003 

 

Delegationsordning kommunstyrelsen ‐ allmänna ärenden 

och tekniska ärenden samt personalärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande delegationsordningar för allmänna ärenden och tekniska 
ärenden samt personalärenden, samt 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att under 2019 uppdatera nämnda 
delegationsordningar. 

Sammanfattning 

Med anledning av ny mandatperiod och tidigare beslut i kommunfullmäktige om 
att inte längre ha utskott i vissa nämnder, behöver delegationsordningarna 
revideras. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning för allmänna ärenden, 
tekniska ärenden samt personalärenden. 

2. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 233. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 
Serviceförvaltningen 
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§ 15  Diarienummer: 161.2018.022 

 

Uppdrag som kommunens skolchef 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen också innehar 
uppdraget som skolchef. 

Sammanfattning 

Skollagen har ändrats så att varje huvudman ska utse en eller flera  
skolchefer vars uppdrag är att biträda huvudmannen med att tillse att de  
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet  
inom skolväsendet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
2. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 234. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 16  Diarienummer: 23.2017.805 

 

Omklädningsrum vid ishallen, Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunstyrelsen 2019-01-22 kalla Erika Tor Rundblad förvaltningschef 
för serviceförvaltningen och Frank Isaksson chef för kultur- och fritidsenheten för 
redovisning av förslag till prioriteringsordning för framtida investeringar på 
Eksjöhofgårdsområdet. 

Sammanfattning 

HA 74 har lämnat förslag på byggnation för att tillgodose främst juniorlagen med 
omklädningsrum. Fastighetsförvaltningen har uppskattat kostnaden till 3,5 
miljoner kronor. Utöver detta söker föreningen bidrag om 450 000 kronor för 
invändig upprustning. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24 § 75. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, chef kultur- och 

fritidsenheten. 
3. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2018-12-18 § 235. 

Beslutet skickas till 

Erika Tor Rundblad 
Frank Isaksson 
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§ 17  Diarienummer: 51.2018.111 

 

Valärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ordinarie representanter i Välfärdsrådet 2019-2022 utse: 
 
Stefan Gustafsson, KD, Stockaryd, ordförande i kommunstyrelsen, tillika 
ordförande i Välfärdsrådet 
Fredrik Håkansson, KD, Sävsjö, ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Kerstin Hvirf S, Sävsjö, ordförande i socialnämnden 
 
att som ersättare i Välfärdsrådet 2019-2022 utse: 
 
Miriam Brolin, KD, Stockaryd 
Monica Gustafsson, S, Sävsjö 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Berörda ledamöter 
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§ 18  Diarienummer:   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 
 

Sammanfattning 
Följande övriga ärenden redovisades: 

 Återvinningscentraler 
 Förskott Trafikverket 
 Tillgänglighet för funktionshindrade i Sävsjö Sporthall. 
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§ 19  Diarienummer:  22.2018.002 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Förordnande av tillförordnad barn- och utbildningschef. 
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§ 20  Diarienummer:  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 
 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  
2018-12-18. 
 
Protokoll bolag. 
 
Trafikverket om väg 127. 117.2018.311 
 
Information om eventuellt extraval. 6.2019.111 
 
Utbildning för nyvalda 2019-01-21 och 2019-02-18. 
 
Ordföranden och gruppledare i de politiska partierna. 
 

 


