
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ljungarummet, Sävsjö kommunalhus,  tisdagen den 8 oktober 2019 
klockan 08:30 – 16.00

Beslutande Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande
Johanna Danielsson (KD), frånvarande
Christer Sandström (C), frånvarande
Matilda Henriksson (C)
Lena Persson (S)
Göran Häll (S)
Kjell Lundkvist (SD), frånvarande
Tjänstgörande ersättare:
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Johanna Danielsson (KD)
Mirjam Johansson (C) ersätter Christer Sandström (C)
Lars Helgesson (SD) ersätter Kjell Lundkvist (SD)

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare
Karolina Rellme, planstrateg § 388
Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid § 389
Susanne Sjögren, ordförande kultur- och fritidsnämnden § 389
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 382-386
Marianne Sandberg, controller §§ 382-386
Jonas Frykman, Glokala Sverige § 373
Stefan Fürst, V, insynsplats
Per Danielsson, insynsplats klockan 13.10-15.00

Utses att justera Christer Sjögren (S)  

Justeringens 
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 2019-10-10 kl. 09.00   

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 372 - 391
Stefan Gustafsson, (KD) .................................

Sekreterare
….....................…………………………………………..
Jan Holmqvist

Justerande

Justerande

Justerande

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

Christer Sjögren (S)  
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-10-08

Anslagsdatum: 2019-10-11

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning):

2019-11-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet

Underskrift ………………………………………………………………………………
Carina Hjertonsson
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Närvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 372 Godkännande av ärendelista 5

§ 373 Informationsärende - Glokala Sverige 2019/302 6

§ 374 Informationsärende - Försäljning av tomter 
på Gästgivaregården 1:96 i Vrigstad

2019/259 7

§ 375 Informationsärende - Samverkansavtal 
Höglandets Räddningstjänstförbund, 
samverkan Sävsjö Näringslivs AB

8

§ 376 Granskning av socialnämndens 
personalförsörjning och 
arbetsmiljöverksamhet

2019/109 9

§ 377 Svar på medborgarförslag om att ändra 
detaljplanen för Eksjöhovgårdsängen

2019/86 10

§ 378 Svar på medborgarförslag gällande belysning 
av vattentornet samt röjning av Högagärde

2018/164 11

§ 379 Höglandsförbundet - budget 2020  
verksamhetsplan 2021-2022

2019/278 12

§ 380 Återremiss ombyggnation av Sävsjö 
Skyttecenter

2019/45 13 - 14

§ 381 Utökning kommunal borgen Sävsjö 
Skyttecenter

2019/192 15 - 16

§ 382 Delårsbokslut 2019 2019/280 17

§ 383 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 2019/293 18

§ 384 Revidering av utvecklingsstrategi samt 
utvecklingsområden

2019/42 19

§ 385 Kommunfullmäktiges styrtal 2020 2019/291 20 - 21
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 386 Kommunstyrelsens styrtal 2020 samt 
prioriterade utvecklingsområden, styrtal 
teknisk verksamhet och styrtal 
räddningstjänst

2019/292 22 - 24

§ 387 Försäljning del av Gästgivaregården 1:198 i 
Vrigstad för industriändamål

2019/258 25

§ 388 Gång- och cykelplan med åtgärdsprogram 2019/210 26

§ 389 Padeltennishall i Sävsjö 2019/279 27

§ 390 Delegationsbeslut 2019/58 28

§ 391 Övriga ärenden 29
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 372

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 373 Diarienummer: KS 2019/302.010

Informationsärende - Glokala Sverige

Kommunstyrelsen beslutar
att notera ärendet.

Sammanfattning
Vid sammanträdet lämnas information från företrädare för Glokala Sverige om 
Agenda 2030 ur ett globalt och lokalt perspektiv. Sävsjö kommun är med i detta 
nationella projekt som en del i vårt hållbarhetsarbete.

6



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 374 Diarienummer: KS 2019/259.253

Informationsärende - Försäljning av tomter på 
Gästgivaregården 1:96 i Vrigstad

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Intressent vill köpa flera tomter på Sandslättsområdet utmed Rosentorpsvägen i 
Vrigstad för att lägga samman till en större tomt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg 

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 375

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
 Samverkansavtal Höglandets Räddningstjänstförbund
 Samverkan Sävsjö Näringslivs AB
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 376 Diarienummer: KS 2019/109.007

Granskning av socialnämndens personalförsörjning och 
arbetsmiljöverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att notera informationen.

Sammanfattning
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område. 
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid 
sammanträde den 1 april 2019. Revisorerna har överlämnat rapporten till 
socialnämnden för yttrande. Därefter överlämnas granskningen och yttrandet till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
1. Granskning av socialnämndens personalförsörjning och 

arbetsmiljöverksamhet.
2. Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-06-19 § 113.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-06-01.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-17 § 363.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 377 Diarienummer: KS 2019/86.109

Svar på medborgarförslag om att ändra detaljplanen för 
Eksjöhovgårdsängen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslagets önskan om att ändra gällande detaljplan, samt
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att ändra detaljplanen omkring 
Djurgårdsstugan för att tillskapa ytterligare tomter och med underliggande syfte att 
IFK Sävsjö kan sälja Djurgårdsstugan för bostadsändamål för att satsa sina resurser på 
Högagärdeområdet. 

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-16 § 176.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 

2019-09-04.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-17 § 350

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 378 Diarienummer: KS 2018/164.109

Svar på medborgarförslag gällande belysning av vattentornet 
samt röjning av Högagärde

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Vattentornet har idag ingen belysning. Medborgarförslagets mening är att belysa 
vattentornets övre kant samt röjning av området för att synliggöra belysningen för 
kommuninvånarna. Enligt medborgarförslaget tycker man att vattentornet är ett 
landmärke för Sävsjö, samt att man förr kunde se kunde se hela vattentornets topp 
lysa över hela omgivningen.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utskott 2018-11-26 § 216.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Tomas Lundin, gata/parkchef 2019-08-29.
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-17 § 351.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 379 Diarienummer: KS 2019/278.106

Höglandsförbundet - budget 2020  verksamhetsplan 
2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande förslag till budget och 
verksamhetsplan för Höglandsförbundet.

Sammanfattning
Förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022 har överlämnats till Sävsjö 
kommun från Höglandsförbundet för godkännande.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2019-08-23 § 37.
2. Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-17 § 352.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 380 Diarienummer: KS 2019/45.820

Återremiss ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att tillstyrka ombyggnation av lokaler på Sävsjö Skyttecenter för Skyttegymnasiet och 
för att inrymma ett allaktivitetscenter och lokaler för fritidsgårdsverksamhet.

Mats Hermansson (M) och Lars Helgesson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Sävsjö skyttecenter invigdes 2004 och sedan dess har verksamhet bedrivits i lokalerna 
under snart 15 år. Idag är samtliga lokaler uthyrda och sedan några år tillbaka har 
Skyttegymnasiet som finns i dessa lokaler riksintag av elever och det går idag drygt 30 
elever på denna utbildning. Serviceförvaltningen har också sedan ett par år sin 
fritidsverksamhet för tätorten förlagd till lokalerna. 

Kultur-och fritidsnämnden har sedan en tid haft planer på att samordna och utveckla 
ett allaktivitetscenter och därmed har tanken fötts att bästa platsen är Sävsjö 
Skyttecenter. Lokalerna för skyttegymnasiet behöver också förbättras och därför har 
planer utarbetats för att tillgodose dessa båda önskemål. Den planerade ombyggnaden 
av lokalerna i Sävsjö Skyttecenter har skett i samarbete med serviceförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. Kultur-och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom denna satsning och att hyra dessa lokaler när 
de är färdiga att tas i bruk.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-16 återremitterades ärendet till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag
1. Slutrapport, utvecklingsförslag Allaktivitetscenter.
2. Bild ombyggnadsförslag.
3. Kalkyl Sävsjö Skyttecenter ombyggnation.
4. Protokoll och tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden 2019-02-06
5. Protokoll och tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2019-03-20.
6. Protokollsutdrag från styrelsemöte Sävsjö Skyttecenter 2019-03-18.
7. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 285 och 2019-09-03 § 335.
8. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-09-02 § 83.
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-16 § 113.
10. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 370.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) tillstyrker ombyggnation av lokaler på Sävsjö Skyttecenter för 
Skyttegymnasiet och för att inrymma ett allaktivitetscenter.

Mats Hermansson (M) yrkar avslag.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Christer Sjögren (S) och Göran Häll (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ordförandens förslag.

Mats Hermansson (M) begär omröstning.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång. Den som röstar på ordförandens 
förslag röstar ja, den som röstar på Mats Hermansson avslagsyrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och två nej-röster för Mats Hermanssons 
avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 381 Diarienummer: KS 2019/192.045

Utökning kommunal borgen Sävsjö Skyttecenter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förenings 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 13,9 miljoner kronor, vilket 
innebär en utökning med 7,9 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

Mats Hermansson (M) och Lars Helgesson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har sedan några år haft planer på att samordna och 
utveckla ett allaktivitetscenter. Lokalerna för skyttegymnasiet behöver förbättras, 
därför har planer utarbetats för ombyggnad. I utökningen av borgensförbindelsen 
finns även medräknat underhåll av fastigheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, särskild utredare, daterad den 

12 augusti 2019.
2. Tilläggsavtal till tidigare ingången konsortialavtal mellan medlemmarna i 

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 286 och 2019-09-03 § 336.
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-16 § 114.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) tillstyrker utökning av kommunal borgen för Sävsjö 
Skyttecenter i enlighet med kommunstyrelsen 2019-09-03 § 336.

Mats Hermansson (M) yrkar avslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ordförandens förslag.

Mats Hermansson (M) begär omröstning.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång. Den som röstar på ordförandens 
förslag röstar ja, den som röstar på Mats Hermansson avslagsyrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och två nej-röster för Mats Hermanssons 
avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.
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Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 382 Diarienummer: KS 2019/280.042

Delårsbokslut 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslut per 2019-08-31.

Sammanfattning
Resultatet den 31 augusti visar ett överskott på 11,4 mkr att jämföras med föregående 
år som hade överskott på 24,4 mkr per den sista augusti. Prognosen för helår pekar på 
ett resultat på 16,2 mkr vilket är 6,4 mkr högre än det budgeterade resultatet. 
Finansförvaltningen ser ut att ge ett överskott på 11,5 mkr. Orsaken är flera, bland 
annat högre statsbidrag och intäkter från utdelning som inte budgeterats. 

Nämnderna visar sammanlagt en prognos på -5 mkr. Störst avvikelse redovisar 
socialnämnden med - 4,1 mkr och då är det främst kostnaderna för stöd till äldre som 
ökar. Även vissa verksamheter inom serviceförvaltningen kommer att få svårt att klara 
budgeten. Inom gata/park har man haft höga snöröjningskostnader, likaså för 
gatubelysning och julgranar. Tekniska nämnden lämnar en helårsprognos på -1,5 mkr. 
Myndighetsnämndens helårsprognos pekar på ett överskott på 600 tkr vilket beror på 
att personalbudgeten inte kommer att utnyttjats fullt ut. 
Övriga nämnder lämnar prognoser i linje med budget. 

Nämnderna har genomfört investeringar för knappt 25 mkr vilket motsvarar 43,5 % av 
investeringsbudgeten som är 57 mkr. Nivån på genomförda investeringar ligger 
ungefär i samma nivå som föregående år. 

De största investeringarna har varit inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 
som investerat för sammanlagt 17,8 mkr. Här ingår utbyggnad av basrum på 
Hägneskolan som den enskilt största investeringen med drygt 6 mkr. Andra större 
investeringar har varit inköp av mark och satsningar på energibesparingar. Barn- och 
utbildningsnämnden har genomfört investeringar på 2,6 mkr, framför allt inom IT-
området och tekniska nämnden har investerat för 2,4 mkr. Här handlar det bland 
annat om fordon, maskiner och redskap. 

De kommunala bolagen redovisar tillsammans en vinst på 22,2 mkr per sista augusti. 
Även prognosen för helår pekar på ett resultat på totalt 22,2 mkr. Det är 4,7 mkr än 
budget. 

De likvida medlen uppgår i kommunkoncernen till 163 220 tkr. Detta är en minskning 
med 17,6 mkr sedan årsskiftet.

Beslutsunderlag
1. Delårsrapport januari-augusti 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

§ 383 Diarienummer: KS 2019/293.041

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen och dess tekniska verksamhet.

Sammanfattning
Vid sammanträdet föredrogs verksamhetsplan för kommunstyrelsen och dess tekniska 
verksamhet.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020.
2. Verksamhetsplan för tekniska ärenden.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 354.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) tillstyrker verksamhetsplanen för kommunstyrelsen och dess 
tekniska verksamhet.

Mats Hermansson (M) yrkar avslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ordförandens förslag.

Mats Hermansson (M) begär omröstning.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång. Den som röstar på ordförandens 
förslag röstar ja, den som röstar på Mats Hermansson avslagsyrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och två nej-röster för Mats Hermanssons 
avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 384 Diarienummer: KS 2019/42.003

Revidering av utvecklingsstrategi

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Utvecklingsstrategin antogs i sin nuvarande version 2016 och behöver nu revideras.  
Det handlar framförallt om att förstärka hållbarhetsperspektivet i strategin, men också 
att förtydliga värdegrunden. Ett behov finns också att lyfta fram enskilda 
verksamheter och deras eget utvecklingsarbete i det kommande kvalitetsarbetet.

I utvecklingsområdena förenas visionen med framgångsfaktorer. Varje år sker en 
politisk överläggning om vilka insatser som ska prioriteras och genomföras inom 
respektive område.

Nio utvecklingsområden definieras:
1. Ungdomars initiativ och engagemang.
2. Säkra och snabba kommunikationer.
3. Livslångt lärande.
4. Kreativa offentliga miljöer i hela kommunen.
5. Klimatsmarta livs- och boendemiljöer.
6. Entreprenörskap för framtiden.
7. Öppenhet och gemenskap.
8. Alla får plats hela livet.
9. Jämlika och jämställda arbetsplatser.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Utvecklingsstrategi 2020-2026.
2. Förslag till utvecklingsområden till Utvecklingsstrategin.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 355.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 
2019-10-08

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 385 Diarienummer: KS 2019/291.042

Kommunfullmäktiges styrtal/fokusområden 2020, finansiella 
mål

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa redovisade styrtal/fokusområden för kommunfullmäktige år  2020, 

att fastställa redovisade finansiella mål för kommunfullmäktige år 2020 , samt

att mål kring skuldsättning ska gälla i åtta år.

Sammanfattning
Enligt gällande utvecklingsstrategi ska kommunfullmäktige besluta om 
styrtal/fokusområden med utgångspunkt i de fyra övergripande målen. Uppföljning 
sker med statistik och kvalitetsmätningar. Kommunfullmäktige kommer även att följa 
ett urval av indikatorer som bidrar till att ge en sammanfattande bild över kommunens 
verksamheter.

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.
Styrtal/fokusområde- vardagsförbättringar:
 På kommunens hemsida ska vi varje månad berätta om åtgärder som genomförts i 

verksamheterna och som bidragit till en förbättrad service för kommuninvånarna

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.
Styrtal/fokusområde - kostnadseffektivitet:
 Kommunens totala nettokostnad per kommuninvånare ska under 2020 närma sig 

genomsnittet i länet.

Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med 
medborgare.
Styrtal/fokusområde - medborgardialog och delaktighet:
 Kommunens delaktighetsindex ska ligga minst i nivå med rikssnittet i KKiK:s 

(Kommunens Kvalitet i Korthet) mätning.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens.
Styrtal/fokusområde -  medarbetare:
 Totalindex för HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) ska öka i jämförelse med 

föregående mätning.
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Kommunstyrelsen 
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Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål för ekonomin som har betydelse för 
en god ekonomisk hushållning.  För 2020 gäller nedanstående tre mål:

1. Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2 % av skatteintäkter 
och generella bidrag.

2. Kommunkoncernens  långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
3. Bibehållen kommunalskatt.

Beslutsunderlag
1. Styrtal/fokusområden samt finansiella mål för kommunfullmäktige 2020.
2. Utvalda indikatorer 2020 samt omvärldsindikatorer.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 356.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) föreslår följande beslut

att fastställa redovisade styrtal/fokusområden för kommunfullmäktige år  2020, samt

att fastställa redovisade finansiella mål för kommunfullmäktige år 2020.

Mats Hermansson (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Ordföranden ställer frågan om ärendet kan avgöras vid dagens sammanträde och 
finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
med tillägget ”att mål kring skuldsättning ska gälla i åtta år”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

§ 386 Diarienummer: KS 2019/292.042

Kommunstyrelsens styrtal/fokusområden 2020 för 
kommunstyrelsen, dess tekniska verksamhet och 
räddningstjänsten, samt prioriterade utvecklingsområden

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa styrtal/fokusområden 2020 för kommunstyrelsen, dess tekniska 
verksamhet och räddningstjänsten, samt redovisade prioriterade utvecklingsområden.

Sammanfattning
Med utgångspunkt i utvecklingsstrategin och kommunfullmäktiges övergripande mål 
har styrtal/fokusområden 2020 tagits fram för kommunstyrelsen, dess tekniska 
verksamhet och räddningstjänsten.

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet 
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet Räddningstjänst

God kvalitet för alla – jämställd 
service.
 Under 2020 ska 

kommunledningskontoret 
genomföra en kartläggning 
med utgångspunkt i 
frågeställningen: Erbjuder vi 
medborgarna en likvärdig och 
jämställd service?

All mat som serveras ska 
upplevas som god.
Alla verksamheter ska haft 
minst ett måltidsråd under 2020

Att utveckla varumärket Sävsjö 
trädgård.
 Genomföra inventering och 

rapport för 
kvalitetsutvecklande insatser

 Genomföra kontinuerlig 
utveckling och dokumentera 
denna under året.

 Vid yttrande på bygglov, 
polisens ordningslag, 
alkoholtillstånd från socialen 
med mera skall yttrande delges 
inom tio arbetsdagar från det att 
ärendet kommit in till 
räddningstjänsten. 

 Kontroll av tillsyn sker enligt 
tillsynsplan (LSO), genomförs 
två gånger per år.
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Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet Räddningstjänst

God ekonomisk hushållning.
 Under 2020 ska 

hållbarhetsrådet ta fram en 
metod för hur de tre 
hållbarhetsperspektiven kan 
vägas mot varandra i den 
kommunala besluts-
processen.

Att ur ett miljö- och 
effektiviseringsperspektiv 
genomföra energibesparingar i 
verksamheten.
 Sammanställning  av 

energibesparande insatser 
under året.

 Andel miljöfordon i 
kommunorganisationen ska 
vid slutet av 2020 vara minst 
50%.

 Andel körda mil i kommunens 
biogasfordon  där biogas 
används ska vara minst 30%.

 Andel inköp av ekologiska 
livsmedel i kommun-
organisationen ska vara minst 
27 % år 2020.

 Andel svenskt kött som köps 
in till den kommunala 
organisationen ska under 
2020 inte understiga 90 %.

 Matsvinnet i kantiner i 
kommunens kök ska vara 
mindre än 30 g/portion

 Övningstiden för 
deltidsbrandmän ska minst 
uppgå till 80 timmar per individ 
och år inom ramen för befintlig 
budget. 

Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med 
medborgare
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet Räddningstjänst

Tillitsbaserad styrning och 
dialog.
 Till stöd i arbetet med 

implementering av tillits-
baserad styrning och 
utveckling av dialog ska en  
”handbok i delaktighet” 
arbetas fram.

 Under 2019 kommer 700 
kommunanställda i Sävsjö 
kommun inklusive barn och 
ungdomar i skolorna erbjudas 
utbildning i brand- och 
säkerhetsfrågor. 

 Räddningstjänsten kommer att 
delta i minst 4 arrangemang 
riktade till allmänheten för att 
informera om brand- och 
säkerhetsfrågor. 
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Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med 
god kompetens
Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet Räddningstjänst

Kompetensförsörjning.
 Andelen män i 

kvinnodominerande yrken ska 
2020 öka i kommun-
organisationen. 
(Utgångsläge 2019)

 Andel anställda födda 
utomlands ska 2020 öka i 
kommunorganisationen.
(Utgångsläge 2019)

 Den digitala kompetensen i 
organisationen ska öka. Vid 
nästa mätning 2020 av digital 
mognad ska Sävsjös samman-
lagda värde öka i jämförelse 
med föregående mätning.
(Utgångsläge 2019)

Att samtliga medarbetare inom 
enheterna gata/park och 
kommunal service 
rekommenderar Sävsjö 
kommun som arbetsgivare
 Minsta värde 4,5 (medarbetar-

enkät skala 1-6)
 Minst 90 % av medarbetarna 

skall uppge att de 
rekommenderar Sävsjö 
kommun som arbetsgivare.

En översyn ska göras om 
möjligheten att kombinera 
tjänster i den kommunala 
organisationen med uppdrag 
som deltidsbrandman. 

Riktade insatser ska genomföras 
till personer som arbetar och bor 
i Stockaryd och Vrigstad om 
rollen att vara deltidsbrandman. 

I utvecklingsstrategin identifieras nio utvecklingsområden, som är en plattform för det 
kommunala utvecklingsarbetet:

1. Ungdomars initiativ och engagemang
2. Säkra och snabba kommunikationer
3. Livslångt lärande
4. Kreativa offentliga miljöer
5. Klimatsmarta boendemiljöer
6. Entreprenörskap för framtiden
7. Öppenhet och gemenskap
8. Alla får plats hela livet
9. Jämlika och jämställda arbetsplatser för alla

År 2020 prioriteras utvecklingsområdena livslångt lärande, kreativa offentliga miljöer 
samt alla får plats hela livet.

Beslutsunderlag
1. Styrtal/fokusområden och prioriterade utvecklingsområden för 

kommunstyrelsen 2020.
2. Styrtal/fokusområden kommunstyrelsens tekniska verksamhet.
3. Styrtal/fokusområden räddningstjänsten.

Beslutet skickas till
Nämnder och styrelser
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Kommunstyrelsen 
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Telefon: 0382-152 00
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Utdragsbestyrkande

§ 387 Diarienummer: KS 2019/258.253

Försäljning del av Gästgivaregården 1:198 i Vrigstad för 
industriändamål

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att sälja aktuellt område enligt tjänsteskrivelsen och bifogad överenskommelse om 
fastighetsreglering. 

Sammanfattning
JMC Timber AB i Vrigstad driver specialsågverk i Vrigstad. För verksamhetens 
framtida utveckling önskar de köpa del av den kommunägda fastigheten 
Gästgivaregården 1:198, ca 15 800 m2 av totalt ca 18 000 m2. I första skedet behöver 
JMC marken till timmerupplag för att kunna färdigställa redan ägd grannfastighet. 
Därefter är planen att bygga ett hyvleri, där eller i anslutning till befintliga byggnader, 
vilket kan generera upp till fyra arbetstillfällen. 

Fastigheten är dyr att exploatera på grund av sin topografi och geologiska 
beskaffenhet. Området säljs i befintligt skick och på grund av tomtens karaktär 
föreslås ett pris av 12 kr/m².

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg 

2019-08-15.
2. Gällande detaljplan.
3. Rapport - miljöteknisk markundersökning 2018-10-19.
4. Aktuellt område, del av Gästgivaregården 1:198, ca 15 800 m2. 
5. Överenskommelse om fastighetsreglering.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 358.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 388 Diarienummer: KS 2019/210.312

Gång- och cykelplan med åtgärdsprogram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad gång- och cykelplan, samt

att anta upprättad gång- och cykelplan med åtgärdsprogram 2019.

Sammanfattning
Sävsjö kommuns gång- och cykelplan syftar till att skapa ett ramverk för kommande 
utvecklingsarbete där cykeln som transportmedel är i fokus. Gång och cykelplanen ska 
leda kommunens arbete i rätt riktning och bidra till sammanhållna satsningar för att 
gynna fotgängare och cyklister i hela kommunen.

Åtgärdsprogram 2019 beskriver konkreta åtgärder för att förbättra trafiksituationen 
för fotgängare och cyklister och är en förlängning av kommunens gång- och cykelplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad den 4 juni 2019.
2. Gång- och cykelplan, utkast.
3. Gång- och cykelplan åtgärder, utkast.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 365.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

§ 389 Diarienummer: KS 2019/279.820

Padeltennishall i Sävsjö

Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2019.

Sammanfattning
Tennisklubben Orwak söker mark och medfinansiering för att anlägga en 
padeltennishall, företrädesvis i anslutning till befintliga tennisbanor, varför ytan 
mellan Familjebadet och sporthallen primärt blir aktuell.  

Med anledning av att marken är centralt belägen efterfrågar kultur- och 
fritidsnämnden kommunstyrelsens ståndpunkt avseende placering av eventuell 
padeltennishall. Kultur- och fritidsnämnden har underhand beslutat att ställa sig 
bakom etableringen under förutsättning att den inte sker vid Sävsjö fritidscenter med 
hänvisning till den framtida utvecklingen av området.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från TK Orwak om att uppföra en padeltennishall i Sävsjö.
2. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2019-09-02 § 84 och 

2019-09-18 § 97.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid.
4. Placeringsskiss Padeltennishall utifrån att Familjebadet inte byggs ut söderut.
5. Placeringsskiss Padeltennishall med hänsyn till Familjebadets utbyggnadsplan.
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-17 § 364.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 390 Diarienummer: KS 2019/58.002

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Sammanfattning
1. Tillförordnad kommunchef  2019-09-23 – 2019-09-30.
2. Tillförordnad barn- och utbildningschef 2019-10-03 – 2019-10-04.
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Utdragsbestyrkande

§ 391

Övriga ärenden

Kommunstyrelsen beslutar
att vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 22 oktober få information av 
socialchef Miriam Markusson Berg om särskilda boenden avseende hyresnivåer och 
beräkningsgrunder för dessa, statistik lediga platser, därtill underlag för 
socialnämndens beslut om förändring av platser i särskilda boenden, samt

att få information från personalchef Åke Blomqvist om antal timanställda.

Sammanfattning
• Företagsskyltar
• Hyresnivåer särskilda boenden
• Timanställda
• Statistik lediga platser särskilda boenden
• Förändring av platser i särskilt boende

Beslutet skickas till
Miriam Markusson Berg
Åke Blomqvist
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