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Sävsjö
El kommun
Plats och tid
Beslutande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-03

Ljungarummet, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 3 mars 2020
klockan 13:15 - 16.00
Ordinarie ledamöter:

Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande, frånvarande
Johanna Danielsson (KD)
Christer Sandström (C)
Matilda Henriksson (C)
Lena Persson (S)
Göran Häll (S)
Kjell Lundkvist (SD
'fjänstgörande ersättare:

Alexandra Wikström Kelemen (M) ersätter Mats Hermansson (M)

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör
Carina Hjertonsson, sekreterare
Urban Bliicher, vd Sävebo AB§§ 91, 92
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef, serviceförvaltningen§§ 91, 97
Tomas Lundin, gata/parkchef§§ 91, 97
Marie Hogmalm ekonomichef§ 86, 98
Mirjam Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare
Stefan Fiirst (V) insynsplats

Utses att justera Alexandra Wikström Kelemen (M)
Justeringens
plats och tid
Ordförande

Paragrafer
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Carina Hjertonsson

Justerande
Alexandra

Justering

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

2020-03-03

An slagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-03

An slagsdatum:

2020-03-06

Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning):

2020-03-30

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet

Underskrift

Justering

� Jf:-�

Carina Hjertons:�;\

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Innehållsförteckning
Närvaro
Val avjusterare samt tid och plats

Justering

,f\\NL

§85

Godkännande av ärendelista

§86

Informationsärende - utkast bokslut

2020/85

§87

Informationsärende - skolprojekt Emir

2020/4

§88

Coronavirus, convid 19, pandemiplan

2020/91

§89

Budgetdirektiv verksamhetsåret 2021-2023

2020/52

§90

Revidering av utvecklingsstrategi 2020-2026

2019/42

§91

Samarbete med Sävebo AB om yttre
fastighetsskötsel

2020/55

§92

Utökad kommunal borgen Sävebo AB

2020/68

§93

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel

2020/54

§94

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning avseende allmänna ärenden

2020/53

§95

Statsbidrag som söks från Socialstyrelsen via etjänst

2020/77

§96

Lekmannarevisorer till bolag inom
kommunkoncernen, Komstad Kvarn samt
kommunens stiftelser

2020/75

§97

Ristippar

2019/367

§98

Planering för investeringsgrupp

2020/64

§99

ÖVriga ärenden

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Sammanträdesprotokoll
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2020-03-03

§85

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/85

lnformationsärende - utkast bokslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisar ekonomichef Marie Bogmalm ett utkast av bokslut 2019.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/4

§87

lnformationsärende - skolprojekt Emir
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen, samt
att informera kommunfullmäktige om projektet.

Sammanfattning
Projektets första del startade 1998 och syftet var att pröva en förändrad skolstart.
Förskoleåret gjordes till ett skolförberedande år och förskoleåret och de tre första
skolåren integrerades till en sammanhållen enhet. Intentionen var att undersöka om
detta arbetssätt kunde förbättra läs- och skrivförmågan och tillgodose alla elevers
behov av tillhörighet i klassen och övrig social gemenskap.

Beslutsunderlag
1.

Skrivelse från Per-Anders Rydelius, professor emeritus/överläkare, Karolinska
Institutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/91

lnformationsärende - coronavirus
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Vid sammanträdet redogör Jan Holmqvist, kommundirektör, om kommunens
pågående uppdatering av pandemiplanen och den planering som görs inom
förvaltningarna som förberedelse vid eventuell smittspridning.

Justering

1\�

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/52

Budgetdirektiv verksamhetsåret 2021-2023
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2021 - 2023.

Sammanfattning
Förslag till budgetdirektiv till nämnder och styrelser inför kommunfullmäktiges
beslut om verksamhetsplan 2021- 2023 i juni 2020.

Beslutsunderlag
1.

'fjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef och Jan
Holmqvist kommundirektör 2020-02-07.
2. Bilaga till budgetdirektiv.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 63.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-03

Diarienummer: KS 2019/42.003

Revidering av utvecklingsstrategi 2020-2026
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad utvecklingsstrategi 2020 - 2026, samt utvecklingsområden till
utvecklingsstrategin för samma tidsperiod.
Sammanfattning
Förslaget till kommunfullmäktige är att anta den reviderade utvecklingsstrategin
2020 - 2026, samt utvecklingsområden till utvecklingsstrategin för samma
tidsperiod. I detta förslag ingår en delvis förändrad styrmodell, som principiellt kan
beskrivas som horisontell och tillitsbaserad.
Beslutsunderlag
1. 'fjänsteskrivelse upprättad 2020-02-13 av Jan Holmqvist, kommundirektör.
2. Förslag till utvecklingsstrategi 2020 - 2026, samt utvecklingsområden till
utvecklingsstrategin för samma tidsperiod.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 67.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/55

Samarbete med Sävebo AB om yttre fastighetsskötsel
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att gata/parkenheten tecknar avtal med SäveboAB om att ta över
bolagets löpande fastighetsskötsel.

Sammanfattning
Sävebo AB har frågat om enheten för gata/park kan ta över den löpande skötseln av
den yttre fastighetsskötseln åt Sävebo. För att kunna åta sig uppdraget behöver
serviceförvaltningen en något ökad bemanning och även viss komplettering av
maskinutrustning. Bedömningen är att med en något större verksamhet ges också
möjlighet att kunna utföra kvalitetshöjande insatser åt Sävsjö Trädgård och kunna ge
bättre service åt kommuninvånarna. Serviceförvaltningen bedömer kostnaden för
uppdraget till ca 12 80 ooo kronor.
Vid sammanträdet redogör kommunchef Jan Holmqvist om juridiska förutsättningar
vid köp av tjänster enligt LOU.

Beslutsunderlag
1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef och
Tomas Lundin gata/parkchef serviceförvaltningen, 2020-02-07.
2. Juridiska förutsättningar - LOU.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 71.

Beslutet skickas till
Serviceenheten
SäveboAB
Ekonomiavdelningen

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

Utdrags bestyrkande

10

□ Sävsjö
Ukommun
§ 92

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/68

Utökad kommunal borgen Sävebo AB
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till kommande sammanträde med kommunstyrelsen för beslut i
riktning med framställt förslag om utökad borgen till Sävebo AB, samt
att uppdra åt kommunledningskontoret att som underlag inför beslut om ägardirektiv
till kommunens bolag lämna förslag på rimliga krav om långsiktigt minskat
utnyttjande av kommunal borgen.

Sammanfattning
Prognosen för Sävebo AB:s resultat 2019 är drygt 2 mkr, samtidigt görs avskrivningar
om 8,5 mkr. Det ger Sävebo ett utrymme på cirka 10,5 mkr till underhåll av
fastighetsbeståndet.
Sävebo står inför många olika sorters underhållsbehov. Ska underhåll och
investeringar endast göras på det egna flödet, uppstår problem att upprätthålla önskad
standard till hyresgästerna. Sävebo AB föreslår vid sammanträde 2019-12-12 en
utökning av kommunens borgensutrymme med 20 mkr från 289 mkr till totalt 309
mkr.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Bliicher, vd Sävebo AB.
2. Investeringar underhåll på Sävebos fastigheter 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 72.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/54

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel och
uteservering
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering" i Sävsjö
kommun.
Sammanfattning
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antogs av kommunfullmäktige
2017-11-1 § 115. Med anledning av att kommunen upplåter allmän platsmark och/eller
offentlig plats för uteservering behöver de gällande föreskrifterna omarbetas.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
serviceförvaltningen 2020-02-06.
2. Förslag till "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering".
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 65.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

#0

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS 2020/53

§ 94

Revidering kommunstyrelsens delegationsordning avseende
allmänna ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande delegationsordning för kommunstyrelsens allmänna ärenden i
Sävsjö kommun.

Sammanfattning
Behov finns av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende
allmänna ärenden vad gäller förvaltningschefen för serviceförvaltningen.
Delegationsordningen kompletteras med följande:
•
•

•

Besluta om yttrande till polismyndighet enligt ordningslagen
Besluta om upplåtelse i högst fem år per avtalsperiod av kommunal mark som
inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt uppsägning av sådan
upplåtelse.
Besluta om tillfällig upplåtelse av allmän platsmark och teckna avtal enligt de
lokala ordningsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende
allmänna ärenden.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-03-02.
1.

Beslutet skickas till
Kommunikationsavdelningen
Serviceförvaltningen

Justering

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

Utd ragsbestyrka nde
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/77

Statsbidrag till kommuner som söks via Socialstyrelsens
e-tjänst
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunens socialchef fullmakt att skriva under samtliga ansökningar för
Sävsjö kommun vid ansökningar till socialstyrelsen via dess nya e-tjänst.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har infört en e-tjänst för att ansöka om eller rekvirera statsbidrag.
För att kommunen ska kunna söka statsbidrag från Socialstyrelsen måste kommunen
utse en person som får högsta ansvaret för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat
ombud. Det går bara att ha ett ombud per kommun i e-tjänsten.
Den person som utses till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och
avtal för hela kommunen. Det går också att utse en annan person till ombud, men det
ska då styrkas med en delegationsordning, ett protokollsutdrag eller en fullmakt.
För Sävsjö kommuns del kan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen
och serviceförvaltningen vara aktuella för att söka statsbidrag via denna tjänst. Den
stora merparten av ansökningar görs från socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från socialstyrelsen.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommundirektör, 2020-02-25.

Beslutet skickas till
Socialchefen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Diarienummer: KS 2020/75

§ 96

Lekmannarevisorer till bolag inom kommunkoncernen,
Komstad Kvarn samt kommunens stiftelser
Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktige att besluta
att till ordinarie lekmannarevisor för AB Sävsjö Industribyggnader 2020-03-17 till och
med 2022-12-31 utse Björn Svensson, Stockaryd,
att till ordinarie lekmannarevisor för Sävebo AB 2020-03-17 till och med 2022-12-31
utse Lisbeth Johansson, Sävsjö,
att till ordinarie lekmannarevisor för SavMAN AB 2020-03-17 till och med
2022-12-31 utse Kenneth Ohlsson, Sävsjö
att till ordinarie lekmannarevisor för Stockarydsterminalen 2020-03-17 till och med
2022-12-31 utse Lisbeth Johansson, Sävsjö,
att till ordinarie lekmannarevisor för Sävsjö Skyttecentrum 2020-03-17 till och med
2022-12-31 utse Maria Sporre, Stockaryd,
att till ordinarie lekmannarevisor för Smålands Bredband AB 2020-03-17 till och med
Stockaryd,

2022-12-31 utse Maria Sporre,

att till ordinarie lekmannarevisor för Vetlanda Fiber AB 2020-03-17 till och med
Sävsjö

2022-12-31 utse Roland Katmark,

att till ordinarie lekmannarevisor för Njudung Energi AB 2020-03-17 till och med
2022-12-31 utse Roland Katmark, Sävsjö
att till ordinarie lekmannarevisor för Komstad Kvarn 2020-03-17 till och med
utse Björn Svensson, Stockaryd, samt

2022-12-31

att till ordinarie lekmannarevisor för kommunens stiftelser 2020-03-17 till och med
Lisbeth Johansson.

2022-12-31 utse

Sammanfattning
Med bakgrund av att antal revisorer har utökats behövs en korrigering av uppdragen
avseende bolag och stiftelser.

Beslutsunderlag
1.

Skrivelse från Björn Svensson, ordförande i kommunrevisionen och Lisbeth
Johansson, vice ordförande i kommunrevisionen.

Beslutet skickas till
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-03

Diarienummer: KS 2019/367.339

Ristippar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillföra 150 ooo kronor till gata/parkenheten för att i samverkan med ideella
föreningar kunna sköta ristipparna i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, varvid finansiering
sker genom en utökning av 2020 års driftsbudget för serviceförvaltningen, samt
att tillföra 100 ooo kronor till serviceförvaltningen för att kunna ordna en permanent
ristipp i Sävsjö, varvid finansiering sker genom en utökning av 2020 års
investeringsbudget.

Sammanfattning
Under trädgårdssäsongen 2019 har ideella föreningar hjälpt till med att sköta om och
ta emot trädgårdsavfall på ristipparna i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Föreningarna
har fått en ersättning på 10 ooo kr till varje förening mot att de har haft öppet
ristippen under 10 tillfällen på lördagar under säsongen 2019. Några föreningar har
visat intresse för att ha öppet ristipparna vid mer än 10 tillfällen per år och för det
arbete de gör är det skäligt att de får betalt för upp till 15 tillfällen per år vilket skulle
innebära att bidraget till föreningarna är ca 30 ooo kr - 45 ooo kr. För att ha ristippar
krävs tillstånd vilket kostar ca 10 ooo kr/år och ristipp. Under och efter säsongen
krävs att trädgårdsavfall fraktas bort vilket beräknas kosta ca 75 ooo - 90 ooo kr/år.
För att fortsätta med ristippen i Sävsjö krävs att en hårdgjord yta bereds. Beräknad
investeringskostnad för detta är ca 100 ooo.
Kostnader för att bedriva ristippar på 3 orter
•
30 ooo - 45 ooo kr i bidrag till föreningar
•
30 ooo kr i miljöavgifter
•
75 ooo - 90 ooo kr för att ta hand om och frakta bort trädgårdsavfallet

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-21 § 27.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
serviceförvaltningen 2020-02-24.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-03

Diarienummer: KS 2020/64

Planering för investeringsgrupp
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2020-02-18 § 64 att inrätta en politisk
arbetsgrupp som ska bereda en långsiktig investeringsbudget för år 2021 till och med
2030. I arbetsgruppen ingår Stefan Gustafsson (KD, Christer Sjögren (S), Mats
Hermansson (M), Christer Sandström (C), Kjell Lundqvist (SD) och Stefan Furst (V).
Ansvariga tjänstepersoner för framtagande av underlag och planering av
sammanträden är kommundirektör Jan Holmqvist och ekonomichef Marie Hogmalm.

Beslutsunderlag
1. Tidsplanering investeringsgrupp, upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-19 § 64.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00

Utdragsbestyrkande

Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 99

Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning
• Hjärtstartare
• Underhåll Eneliden

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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