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Kommunstyrelsen 2018-05-08 

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 8 maj 2018  
klockan 13.15 – 14.30 

Beslutande 
 

Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande  
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande 
Ing-Marie Arwidsson (KD) 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S)  
Christer Sandström (C) 
Kjell Lundkvist (SD) 
 
 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Matilda Henriksson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Jönsson (V) insynsplats 
 

Utses att justera Christer Sandström (C) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö, onsdagen den 9 maj 2018 klockan 07.00 

Under- 
skrifter 

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

 80 - 92 

  /Stefan Gustafsson   

 Sekreterare 
 

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

  /Carina Hjertonsson/                                   

 Justerande 
 

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

  /Christer Sandström/                       

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-05-08  

Datum för  
anslags uppsättande 

2018-05-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2018-06-01 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   

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

 

 
 
 
 
 
  KS § 80 
74.2018.840  Utskottet § 69 
 
  Smålands Turism AB - verksamhetsplan och budget 2019-2021 
 
Föredragna handlingar   Förslag till verksamhetsplan och budget 2019-2021. 
 
Redogörelse  Smålands Turism AB:s verksamhetsplan och förslag till budget  

2019-2021 har skickats till samtliga ägare för politisk behandling inför 
bolagsstämman den 1 juni 2018. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att godkänna verksamhetsplan 2019-2021 med budget för Smålands 
Turism AB. 

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

att ge ombud för Sävsjö kommun i uppdrag, att efter överläggning med 
övriga ägare, godkänna verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 
Smålands Turism AB. 
 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - -  - 
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  KS § 81 
211.2017.109 Utskottet § 70 
 
  Svar på medborgarförslag om motivation till fysisk aktivitet 
 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef. 
 
Redogörelse  Medborgarförslaget behandlar frågan om att stimulera till fysisk aktivitet 

och stötta vårdcentralernas mål om ökad aktivitet. Vidare menar 
förslagsställaren att en så kallad Kneipp-behandling ska användas. 

 
Personalchefen ser inga hinder att längre promenader ingår som en del 
i vårcentralernas behandlingar mot exempelvis högt blodtryck. 
Kneippbehandling kräver dock investeringar, vilket Sävsjö kommun inte 
har möjlighet att bidra till. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att med hänvisning till personalchefens yttrande, anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - -  - 
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  KS § 82 
83.2017.730  Utskottet § 71 
 

”Livslust – hela livet”, Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun 
med sikte på 2030” 

 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 Tjänsteskrivelse upprättad av Therese Rostedt, utvecklingsledare 

socialförvaltningen och Miriam Markusson Berg, socialchef.  
  Remissversion ”Livslust – hela livet” Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö 

kommun med sikte på 2030. 
  Yttranden från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

myndighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
överförmyndarnämnden, Sävebo AB, Välfärdsrådet, kommunala rådet 
för pensionärsfrågor, kommunala rådet för funktionshinderfrågor, SPF 
Orion, PRO Vrigstad-Rörvik, , Rörviks samhällsförening, Vrigstad 
hembygdsförening, Landsbygdspartiet, LRF Sävsjö kommungrupp. 

 
Redogörelse Både Sävsjö och Sverige står inför stora möjligheter och 

utmaningar i och med den demografiska utvecklingen med allt 
fler äldre personer. Framtagandet av en plan för 
kommuninvånare över 65 år grundar sig i beslut i 
kommunfullmäktige där socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och kommunstyrelsen fick uppdraget att ta fram 
en äldreplan med fokus på ett gott äldreliv. 

 
Uppdraget innebar att ta fram en kommunövergripande 
äldreplan utifrån kommunens utvecklingsstrategi. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att anta föreliggande äldreplan ”Livslust – hela livet”,  
Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030”. 

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

att anta föreliggande äldreplan ”Livslust – hela livet”,  
Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030”, samt 
 
att uppdra till kommunchef Jan Holmqvist att återkomma med förslag till 
byggnation i samband med behandling av investeringsbudget 2019. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - -  - 
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  KS § 83 
88.2018.006  Utskottet § 72 
 

Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen  

 
Föredragen handling  Förslag till sammanträdesdagar 2019. 
 
Redogörelse  Från och med mandatperioden 2019-2021 har parlamentariska 

kommittén beslutat om förändringar i sammanträdesordningen. 
Kommunfullmäktigesammanträdet föregås av ett beredande 
kommunstyrelsesammanträde och ett beslutande kommunstyrelse-
sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden föreslås starta 
klockan 08.30. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att fastställa föreliggande sammanträdesplan för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen 2019, samt 

 
att uppdra till nämnder och styrelser att utifrån beslutad 
sammanträdesplan fastställa motsvarande för den egna 
nämnden/styrelsen. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - -  - 
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  KS § 84 
57.2018.104  Utskottet § 73 
 
  Ansökan om partistöd Centerpartiet 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd från Centerpartiet 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Centerpartiet i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur partistödet 

har använts för 2017 tillsammans med ett granskningsintyg. 
Redovisningen har granskats av ekonomi-avdelningen. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 

att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om 
utanordning av förskott av partistöd för 2018 till Centerpartiet med 
50 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - -  - 
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  KS § 85 
16.2018.003  Utskottet § 74 
 
  Sävsjö kommuns policy för Informationssäkerhet 
 
Föredragen handling  Förslag till Sävsjö kommuns policy för informationssäkerhet, upprättad 

av informationschef Ywonne Gill. 
 
Redogörelse  Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar 

kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet 
samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 

 
  Denna policy kompletterar kommunens övriga styrdokument inom 

säkerhetsområdet och omfattar hela kommunkoncernen. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige 

beslutar 
 
  att anta Sävsjö kommuns policy för Informationssäkerhet. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - -  - 
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  KS § 86 
62.2018.730  Utskottet § 75 
 
  Vrigstad anhörigförening om bidrag till parcykel 
 
Föredragna handlingar  Skrivelse från Vrigstad anhörigförening. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Andersson, dåvarande 
funktionschef vård och omsorg. 

 
Redogörelse  Göransgårdens anhörigförening har fått medel från Sävsjö Rotaryklubb 

till en parcykel. För att göra inköpet möjligt behövs ytterligare 42 000 
kronor. Föreningen ansöker nu om bidrag från kommunen.  

 
  I ovannämnda tjänsteskrivelse redogörs för Hans-Erik Perssons 

donation. Arbetsgruppen för denna föreslår att aktiviteterna seniordag 
på Kulturhuset och den årliga bouletävlingen för seniorer avslutas och 
att återstående medel används för inköp av två parcyklar till 
äldreomsorgen. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att medge att bidrag ges från Hans-Erik Perssons donation till inköp av 
en parcykel att placeras på Södergården, Stockaryd, samt 
 
att Göransgårdens anhörigförening ges maximalt 50 000 kronor från 
Hans-Erik Perssons donation för att möjliggöra deras inköp av parcykel 
till Göransgården, Vrigstad. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Vrigstad anhörigförening 
Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen - - - - - 
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  KS § 87 
66.2018.106  Utskottet § 76 
 

Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och tekniskt 
utskott med anledning av ny dataskyddslagstiftning 

 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  Efter beslut på EU-nivå börjar en ny dataskyddslagstiftning tillämpas 

från den 25 maj 2018. Den aktuella EU-förordningen , som går under 
namnet dataskyddsförordningen, ersätter den nuvarande svenska 
personuppgiftslagen. (Förordningen benämns ofta GDPR utifrån sin 
engelska förkortning). 

 
  I skrivelsen redogörs hur arbetet i Sävsjö kommun bedrivits för att 

förbereda implementeringen av den nya lagstiftningen. 
 
  Kommunerna på Höglandet har gemensamt genom Höglandsförbundet 

beslutat anställa ett gemensamt dataskyddsombud. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
  att godkänna lämnad rapport, samt 
 

att för kommunstyrelsens verksamhetsområde, inklusive tekniskt 
utskott, utse Erik Selander till dataskyddsombud. 
 
Kommunstyrelsens utskott beslutar dessutom 
 
att uppmana kommunens samtliga nämnder att ta motsvarande beslut. 
 

Delges: 
Kommunstyrelsen    
Nämnder  - - - - - - 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att godkänna lämnad rapport, samt 
 

att för kommunstyrelsens verksamhetsområde, inklusive tekniskt 
utskott, utse Erik Selander till dataskyddsombud. 

Delges: 
Erik Selander 
Hans Blomqvist - - - - -  
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  KS § 88 
90.2018.021  Utskottet § 77 
 
  Begäran om att lärarlönelyftet permanentas 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, barn- och 

utbildningschef. 
  Samverkansprotokoll 2018-03-28. 
  Minnesanteckningar från utvärdering av lärarlönelyftet. 
 
Redogörelse  Kommunstyrelsens utskott beslutade under andra kvartalet 2016 att 

lärarlönelyftet med tillhörande statsbidrag skulle gälla fram till och med 
2018-06-30 och innan dess utvärderas av barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 
  Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med 

berörda fackliga parter genomfört en utvärdering. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att lärarlönelyftet permanentas i berörda pedagogers löner från och 
med 2018-07-01. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 
Berörda fackförbund 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen - - - - - 
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  KS § 89 
154.2017.295 Utskottet § 78 
 

Förvärv av fastigheten Svarven 1, Hantverkaregatan 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher, vd AB Sävsjö 

Industribyggnader. 
 
Redogörelse A-lackering AB har behov av att utöka sin produktionsyta/-

industrilokal. Företagets önskemål är att ta över 
gatuavdelningens förrådsområde på Hjärtlandavägen genom att 
AB Sävsjö Industribyggnader, ABSI, förvärvar detta område från 
kommunen. I samband med detta skulle också gata/parkenheten 
kunna samlokaliseras i mer ändamålsenliga lokaler om det finns 
något lämpligt alternativ. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 2018-05-08. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att återremittera ärendet till kommunstyrelsens utskott. 
Delges: 
Utskottet  - - - - -   
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97.2018.370  KS § 90 
 
  Remissyttrande Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
 
Redogörelse Vaggeryds kommun har upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är 

ett kommuntäckande tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 
Syftet med planen är att identifiera potentiella  lokaliseringsalternativ för 
vindkraftverk i kommunen. 

 
 Utvecklingsavdelningen ställer sig sammantaget bakom planen med 

några synpunkter som redovisas i skrivelsen.  
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 
  att ställa sig bakom utvecklingsavdelningens yttrande. 
 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Vaggeryds kommun - - - - -  
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  KS § 91 
  
 Delegationsbeslut 
 
Föredragna handlingar  

 Bidrag till styrelseinitiativ för främjande av integration i Rörvik och 
Stockaryd. 52.2018.805 

 Medfinansiering av finalarrangemang på projektet Startist. 
52.2018.805 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

- - - - - - - 
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KS § 92  
 
Anmälningsärenden 

  
a) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott  

2018-04-24—26. 
 

b) 
 

Protokoll bolag. 
 

c) Sävsjö kommuns verksamhetsplan 2019 med utblick  
2020-2021. (Utskottet § 88). 15.2018.041 
 

d) Gemensam överförmyndarnämnd. 79.2018.106 
 

e) Personalstatistik april 2018. 50.2018.040 

f) Fullmakt som ombud för Sävsjö kommun. 63.2018.002 
 

  Kommunstyrelsen beslutar 
   
  att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna. 
   

- - - - - -  
 
 


