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Plats och tid Vallsjösalen Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 26 april 2022  
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)  
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C) 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S)  
Kjell Lundkvist (SD) 
 Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 186, 192 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 186, 192 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 188 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef § 191, 206-208 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare § 191, 206-208 
Peter Ringberg, mark- och exploateringsstrateg § 191, 206-208 
Emma Nordstrand, samhällsbyggnadschef § § 191, 206-208 
Emanuel Johansson, samhällsplanerare § 191, 206-208 
Olle Denke, säkerhetssamordnarem 201 
Marcus Tingvall, vd Njudung Energi AB § 187 
Manuela Östangård, projektledare Njudung Energi AB § 187 
Daniel Matsson, va-chef Njudung Energi AB § 187 
Lars-Åke Svensson, chefsjurist Jönköpingskommun § 190 
Katrin Nilsson, stadsjurist Jönköpings kommun § 190 
Madelene Granander Lindh, stadsjurist Jönköpings kommun § 190 
Gunnel Lundgren (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 
 Utses att justera Mats Hermansson (M)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, fredagen den 29 april 2022 klockan 
14:00 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

184-211 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson  

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Mats Hermansson (M)    

1



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-04-26 

 

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: 2022-04-26 

Anslagsdatum: 2022-04-30 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-05-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson  
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§ 184   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

5



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-04-26 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 185   

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella frågor. 
 

1. Pandemi 
2. Arbete utifrån omvärldshändelser 
3. Ordning för redovisning av delegationsbeslut 
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§ 186   

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om tekniska frågor. 
 

• Trafiksäkerheten vid Slättsjövägen i Vrigstad 
• Gång- och cykelbro i Vrigstad 
• Bibliotek i Rörvik 
• Ekonomisk rapport 
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§ 187  

 

Informationsärende - framtida vattenfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar företrädare för Njudung Energi AB om aktuella 
vattenfrågor och den planering som görs för att långsiktigt trygga tillgången på 
dricksvatten. 
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§ 188 Diarienummer: KS 2022/138 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Den sista mars 2022 redovisar Sävsjö kommun ett överskott på 25,3 mkr 

exklusive periodens förändring av semesterlöneskulden. Detta kan jämföras 
med föregående år med ett underskott på -2,3 mkr. 

• Prognosen för hela året pekar på ett överskott på 18,3 mkr vilket är 8,7 mkr 
lägre än budget. Budgeten för helår är knappt 27 mkr. 

• Nämnderna lämnar en negativ prognos med ett underskott på sammanlagt -
14,3 mkr. 

• Finansen förutspår ett överskott på + 5,6 mkr i jämförelse med budget. 
• Likvida medel per sista mars var 162,7 mkr och prognosen för helår är 87 mkr. 

Likvida medel för kommunkoncernen var 216 mkr och budget är 201 mkr. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport mars 2022. 
2. Bildspel. 
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§ 189 Diarienummer: KS 2022/48 

 

Informationsärende - personalstatistik mars månad 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger personalstatistik avseende mars månad 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik mars 2022 
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§ 190 Diarienummer: KS 2022/143 

 

Informationsärende - redovisning utförda uppdrag 2021 
juridiska enheten 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas tidsredovisning för utförda uppdrag av juridiska enheten i 
Jönköping inom ramen för det avtal som tecknats om juridiskt stöd. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av tidsredovisning 2021. 
2. Tidsredovisning för utförda uppdrag. 
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§ 191 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Informationsärende - översiktsplan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av pågående arbete med att ta fram 
översiktsplan för Sävsjö kommun. I maj kommer planen att föreläggas 
kommunstyrelsen för godkännande att lämna planen för samråd. 

Beslutsunderlag 
1. Presentation. 
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§ 192 Diarienummer: KS 2021/104 

 

Informationsärende - återrapportering efter granskning av 
kommunens fordonshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Under 2021 gjordes granskning av kommunens fordonshantering. Efter granskningen 
fick serviceförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att se över rutiner för att 
sedan återrapportera till kommunstyrelsen. Återrapportering sker vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av kommunens fordonshantering KS 2021/104 
2. Yttrande från kommunledningskontoret daterat den 19 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 8 mars 2022 § 103 
4. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 25 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 193 Diarienummer: KS 2021/437 

 

Svar på motion (M) - gästhem i alla länsdelar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att med hänvisning till socialnämndens yttrande, avslå motionen. 

Sammanfattning 
I länets kommuner erbjuds korttidsplatser vid palliativ vård, vård i livets slutskede. 
Som komplement och alternativ till omvårdnad i hemmet menar motionärerna att 
Sävsjö kommun i lämpligt forum, till exempel PKS, Primärkommunalt 
samverkansorgan, tar initiativ för att skapa gästhem i varje länsdel. 
 
Socialnämndens yttrande: 

- Den allmänna palliativa vården som kommunen ansvarar för ger rätten att 
vårdas i det ordinära boendet vid livets slutskede 

- Som ett komplement till palliativ vård i det ordinära boendet kan förslagsvis 
särskilda vårdplatser för vård vid livets slutskede, tas fram i respektive 
kommun. Antal platser bör grundas kommunstorlek 

- Möjligheten att vid behov köpa en plats på gästhem eller annan boendeform i 
andra kommuner finns och görs utifrån en individuell bedömning 

- Socialförvaltningen arbetar med ett ta fram ett palliativt team med 
specialistfunktioner riktade mot palliativ vård 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) - gästhem i alla länsdelar 
2. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 16 mars 2022 § 64. 
3. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 14 februari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 194 Diarienummer: KS 2020/416 

 

Slutrapport partisammansatt grupp inför valet 2022, 
partistöd 2023–2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod utses en partisammansatt grupp med politiker från alla 
partier representerade i fullmäktige.  Uppdraget för gruppen har varit att arbeta fram 
förslag till politisk organisation och förutsättningar för politiskt arbete. Den parti-
sammansatta gruppen har slutfört sitt arbete och deras förslag ska i nästa steg 
behandlas av kommunstyrelsen. 
 
Den partisammansatta gruppens förslag till beslut 
 
att ställa sig bakom slutrapportens förslag 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunens arvodesreglemente och 
kommunstyrelsens reglemente, samt 
 
att ge övriga nämnder i uppdrag att justera sina reglementen i enlighet med den 
partisammansatta gruppens förslag. 
 
Den partisammansatta gruppen föreslår kommunfullmäktiges presidium  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till justerat reglemente för 
kommunrevisionen utifrån den partisammansatta gruppens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport från partisammansatt daterad den 15 november 2021. 
2. Yrkande från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet 

daterat den 12 april 2022. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar att ärendet ska överlämnas till nästa beslutande 
sammanträde utan beslutsförslag. Mats Hermansson (M) yrkar att ärendet ska 
överlämnas till nästa beslutande sammanträde och att den partisammansatta 
gruppens förslag ska vara huvudförslag till beslutande kommunstyrelse. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner bifall för att överlämna 
ärendet till nästkommande beslutande sammanträde utan beslutsförslag. 

Mats Hermansson (M) begär votering. 
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Propositionsordning 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Stefans Gustafssons 
yrkande röstar Ja. Den som röstar på Mats Hermanssons yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Voteringen utföll med 7 Ja-röster och 2 Nej-röster och kommunstyrelsen har således 
bifallit Stefans Gustafssons yrkande…………..……………………………………………bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 195 Diarienummer: KS 2022/35 

 

Beslut om dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 
2021-2030” 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att Sävsjö kommun antar dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom 
området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021–2030”. 

Sammanfattning 
Länets kommunorganisationer har bestämt att arbeta tillsammans och med 
gemensam viljeinriktning visa vägen till att tillsammans och i stärkt samverkan möta 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  
Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, 
kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet 
som möts inom dessa områden.  
 
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, 
tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns verksamheter, 
utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att 
viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan består av 
många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska 
skapa värde för länsinvånarna.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan har rekommenderat länets kommuner att anta 
dokumentet senast den 31 maj 2022. 
 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
kommunala rådet för pensionärsfrågor har lämnat yttrande. Samtliga ställer sig 
bakom dokumentet. 

Beslutsunderlag 
1. Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, 

omsorg och vård 2021–2030 
2. Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan daterat den 16 december 

2021 § 67. 
3. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 14 februari 2022. 
4. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 16 mars 2022 § 63. 
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5. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 mars 2022 § 29. 
6. Protokollsutdrag kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat den 24 mars 

2022 § 5. 
7. Yttrande kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat den 28 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 196 Diarienummer: KS 2022/69 

 

Gemensam systemförvaltning Combine 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att ställa sig bakom förslaget till gemensam förvaltningsorganisation, samt 
 
att den gemensamma systemförvaltningen för verksamhetssystemet Combine föreslås 
bli en ny verksamhet inom Höglandsförbundet. 

Sammanfattning 
Direktionen för Höglandsförbundet har beslutat att överlämna Höglandsförbundets 
tjänsteskrivelse med bilagor till respektive kommun med rekommendationen att bilda 
en gemensam systemförvaltning för Combine omfattande Höglandsförbundet, Aneby, 
Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2023-02-01.  
 
Den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet 
inom Höglandsförbundet. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Höglandsförbundet daterad den 11 januari 2022. 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat den 28 januari 2022. 
3. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 16 mars 2022. 
4. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 14 februari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 197 Diarienummer: KS 2022/119 

 

Årsredovisning Science park 2021 och verksamhetsplan samt 
budget 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Science Parks övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler växande 
företag och ett starkt regionalt innovationssystem. Mötesplatser och affärsutvecklare 
finns i samtliga av länets 13 kommuner, vilket kombinerar ett regionalt erbjudande 
med lokal närvaro. Kärnverksamheten utgörs av affärsutveckling. 

Årsredovisning för Science Park 2021 föreligger vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Science Park med bilagor. 
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§ 198 Diarienummer: KS 2022/140 

 

Höglandsförbundets årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna lämnad årsredovisning för Höglandsförbundet 
avseende år 2021, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet 
avseende år 2021. 

Sammanfattning 
Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 865 tkr vilket motsvarar 1,6% 
av omsättningen under 2021. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, 
uppnås.  

Under 2021 har investeringar för 6,7 miljoner gjorts bland annat för att framtidssäkra 
förbundets befintliga infrastruktur samt att bygga ut infrastrukturens efter 
kommunernas behov. Under året har en ny datacenterstrategi driftsatts och de första 
investeringarna i det kommande nya ekonomisystemet. Avvikelsen mot budget med 
3,3 miljoner kr beror på att investeringar i reinvesteringar i det trådlösa nätverket har 
senarelagts för att kunna se över de kommande strategierna framåt, dessa 
investeringsmedel kommer troligen behövas under 2022. Självfinansieringsgraden 
2021 är 171%. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. 7 av indikatorerna uppfyller 
målnivåerna som beslutades om i budgeten 2021. 2 är ej uppfyllda och 1 har inte 
kunnat mätas under året. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Höglandsförbundet, direktionen, daterat den 25 mars 

2022 § 16. 
2. Protokollsutdrag från Höglandsförbundet, arbetsutskottet, daterat den 31 

mars  
2022 § 34 

3. Årsredovisning 2021 Höglandsförbundet. 
4. Revisionsrapport, kommunrevisionen Höglandet 
5. Revisionsberättelse daterad den 28 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 199 Diarienummer: KS 2022/134 

 

Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna lämnad årsredovisning för Kretslopp Sydost 
avseende år 2021, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Kretslopp Sydost ansvarsfrihet 
avseende år 2021. 

Sammanfattning 
Årets resultat för Kretslopp Sydost +10,3 mkr (förra året -2,4 mkr). Omsättningen är 
242 mkr (177 mkr). För koncernen är resultatet +30,6 mkr (-1,5 mkr) och 
omsättningen uppgår till 316 mkr (210 mkr). 
 
Investeringar har i förbundet aktiverats med 15,4 mkr. Detta är bland annat tillgångar 
som tillkom i samband med utvidgningen av förbundet 12,1 mkr, containrar 0,4 mkr 
och ett antal bottentömmande kärl (UWS) för 1,4 mkr. Dessutom 
återvinningscentralen i Mörbylånga med kombifunktion aktiverats under året för 1,6 
mkr, vilken färdigställdes redan under 2020. För koncernen är aktiverade 
investeringar detsamma, då det inte tillkommit något i Moskogen Miljö AB. Dock har 
det i bolaget påbörjats en utbyggnad av FA-anläggningen, vilket återfinns som 
pågående arbete i balansräkningen med 3,5 mkr. Långfristig upplåning har minskats 
under året, då 30 mkr har amorterats, och uppgår till 190 mkr (220 mkr). 
Kassalikviditeten i Kretslopp Sydost är -2,2 mkr (-19,0 mkr) och för koncernen är 
nettot av förbundets checkräkning och Moskogen Miljö AB:s tillgodohavande 67,5 mkr 
(-0,6 mkr). 

Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Även samtliga verksamhetsmål är uppfyllda. 
Årsredovisningen läggs till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och 
beslut om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Kretslopp Sydost 2022. 
2. Protokollsutdrag förbundsdirektionsmöte daterat den 25 mars 2022 § 5. 
3. Granskningsrapport Kretslopp Sydost från PwC. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 200 Diarienummer: KS 2022/109 

 

Årsredovisning 2021 för Höglandets samordningsförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna lämnad årsredovisning för Höglandets 
samordningsförbund avseende år 2021, samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandets samordningsförbund 
ansvarsfrihet avseende år 2021. 

Sammanfattning 
Höglandets samordningsförbund bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Jönköpings län och kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda.  

Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring personer som är i behov av 
ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. Förbundet finansierar både 
invid- och strukturinriktade verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 Höglandets samordningsförbund. 
2. Revisionsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 201 Diarienummer: KS 2022/122 

 

Trygghetsbokslut 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna upprättat Trygghetsbokslut 2021 för Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Arbetet med skydd och säkerhet är brett. Det täcker allt mellan mindre olyckor till 
nationella kriser och krigshandlingar i landet vilket inkluderar händelser som 
föranleder en räddningsinsats. 
 
2019 antogs Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023 som ska utgöra 
grunden för Sävsjö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Trygghetsbokslutet är en 
årlig uppföljning av handlingsprogrammet och samordnas av räddningstjänsten. 
Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge kommunledning och beslutsfattare insyn i det 
vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet samt möjlighet att kunna visa 
måluppfyllelsen.  
 
Utöver de av handlingsprogrammet angivna målen så presenteras även statistik över 
de räddningsinsatser som gjorts och aktiviteter kopplade till identifierade risker. I 
trygghetsbokslutet redovisas även särskilda händelser som skett under året. 

Beslutsunderlag 
1. Trygghetsbokslut 2021 
2. Tjänsteskrivelse från beredskapssamordnare Ida Stenvall, daterad  

den 25 mars 2022. 
3. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 5 april 2022 § 15. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 202 Diarienummer: KS 2022/74 

 

Reviderat reglemente för Hållbarhetsrådet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande reviderat reglemente för Hållbarhetsrådet i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
En revidering av reglementet för Hållbarhetsrådet är aktualiserad. Målsättningen är 
att förenkla och förtydliga uppdraget för de arbetsgrupper som är kopplade till 
Hållbarhetsrådet. Hållbarhetsrådets medlemmar har getts tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderat reglemente Hållbarhetsrådet. 
2. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 5 april 2022 § 14. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 203 Diarienummer: KS 2022/137 

 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 204 Diarienummer: KS 2022/120 

 

Tilläggsbudget 2022, socialnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till socialnämnden avdela maximalt 250 000 kronor av kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda behov till finansiering av extern resurs för genomlysning och analys av 
kostnader för socialnämndens verksamhet,  

att rapportering ska ske till kommunstyrelsen efterhand som arbetet fortskrider, samt 

att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att till nästkommande sammanträde 
sammanställa tjänsteskrivelse med beslutsförslag angående framställan om 
tilläggsbudget.  

Sammanfattning 
Socialnämndens budgetram har sedan flera år tillbaka fördelats utifrån procentuell 
fördelning mellan respektive verksamhetsblock. Den typen av fördelningsmodell 
(procentuell fördelning) säkerställer inte att verksamhetens kostnader, utifrån beslut 
och behov, täcks av befintlig budgetram.  

Utifrån den osäkerheten fördelades socialnämndens budgetram år 2022 utifrån 
faktiska beslut (myndighetsbeslut eller politiska beslut) och behov (bemanningsbehov 
utifrån fattade beslut). När socialnämndens budget var fördelad, utifrån 
behovsmodellen, stod det klart att socialnämndens budgetram år 2022 var otillräcklig. 
Budget saknades för följande poster;  

Matdistribution - 855 tkr  

Externa placeringar - 2 600 tkr  

Bemanning äldreomsorg - 5 400 tkr  

Hälso- och sjukvård - 1 400 tkr  

Totalt fattas 10,3 mkr i socialnämndens budgetram år 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 14 mars 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 mars 2022 § 60. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Jan Holmqvist 
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§ 205 Diarienummer: KS 2022/144 

 

Utökad budgetram kultur- och fritid 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har till kommunstyrelsens budgetberedning inlämnat 
budgetförslag för år 2023. Förslaget utgår från att nämnden ska kunna fullfölja de 
insatser som nämnden fick tillskott för i årets budget. 
 
Hälsocenter har med projektmedel från KS startat upp under året med rekryterad 
hälsocoach på 50% och anpassade lokaler i Skyttecenter. Hälsocenter skall vara ett 
filter mot sjukvården och en individbaserad hjälp till en fungerande vardag i 
civilsamhället. Sävsjö kommun har sedan tidigare en väl fungerande verksamhet med 
fysisk aktivitet på recept vilket tillsammans med hälsocenter ger kommunen bra 
förutsättningar att stötta invånarnas fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 
Region Jönköpings län del-finansierar hälsocenter utifrån fördelningsmodell med SEK 
201 000 (2022).  
För permanent hälsocenter i Sävsjö kommun krävs ett tillskott á SEK 250 000 till 
verksamhetsbudget. 

Sävsjö fritidsgård erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med knappa personella 
resurser. I huvuduppdraget ingår att bedriva öppen verksamhet i Sävsjö, Stockaryd, 
Vrigstad och Rörvik. För ökad trygghet och kvalitativ verksamhet skall ensamarbete i 
verksamheten undvikas, något som med dagens personella resurser á 275 % tjänster är 
omöjligt att genomföra med godtagbara öppettider. För att kunna erbjuda öppettider 
och hög kvalitet i den öppna fritidsgårdsverksamheten räknar kultur- och 
fritidsenheten med att det krävs ett tillskott till verksamhetsbudgeten á SEK 250 000 
(ca 50 % tjänst). 

Föreningsvandring Arbetsgruppen som har arbetat med kommunfullmäktiges 
fokusområde barn- och unga i riskzonen provade under sista halvåret 2021 att 
genomföra föreningsvandring för att få fler vuxna på stan under kvällar på helger. 
Arbetet med föreningsvandring är ett samarbete mellan fritidsgården, kommunens 
fältassistenter och föreningslivet. Arbetet har fallit väl ut och under 2022 har 
arbetsgruppen tilldelats en budget på 150 000 kr för att under ca 60 kvällar/nätter 
kunna genomföra föreningsvandring. Det är framför allt under perioden april – 
september samt under lov och storhelger i samråd med kommunens fältassistenter 
och fritidsgården. Kultur- och fritidsenheten önskar fortsätta och förankra arbetet 
med föreningsvandringen permanent och för detta krävs ett tillskott till 
verksamhetsbudgeten á SEK 150 000. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad den 24 februari 

2022. 
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2. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 6 april 2022 § 43. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 206 Diarienummer: KS 2022/68 

 

Remiss regional cykelstrategi för Jönköpings län 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom lämnat remissyttrande och skicka det till Region Jönköpings län. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har upprättat ett förslag till regional cykelstrategi och har den 
nu ute på remiss. Den regionala cykelstrategin är en utpekad åtgärd i 
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 2021–2025 för Jönköpings län. 
 
Den regionala cykelstrategin ska definiera den önskvärda utvecklingen av cykling i 
länet. Cykelstrategin ska också synliggöra vilka strategiska satsningar och åtgärder 
som bör prioriteras för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Ytterligare en 
viktig ingång i arbetet med en regional cykelstrategi är att stärka samarbetet kring 
cykelfrågor i länet. 
 
En fortsättning på den regionala cykelstrategin är att ta fram en plan för regional 
statlig cykelinfrastruktur i länet. Denna plan är i sin tur en viktig förutsättning för att 
möjliggöra välgrundade prioriteringar och ett effektivt genomförande av länets 
regionala transportplan i de delar som berör cykling. 
 
Sävsjö kommuns remissyttrande 
Sävsjö kommun ställer sig generellt positiva till förslaget till Regional cykelstrategi. 
Förslaget innehåller ambitiösa men realistiska mål. Kommunen ser också positivt på 
arbetet med en plan för regional statlig cykelinfrastruktur och en strategisk plan för 
bytespunkter som underlag för kommande regionala infrastruktursatsningar.  
 
För att få bättre mätetal för det första målet om att fler korta vardagsresor ska göras 
med cykel hade det varit en fördel att också mäta andelen vuxna som cyklar till sina 
jobb och andelen personer som cyklar till fritidsaktiviteter. Den typen av statistik 
borde gå att få fram genom de resvaneundersökningar som föreslås som en insats.  
 
Vid framtagandet av potentialstudier inför arbetet med en plan för regional statlig 
cykelinfrastruktur vore det bra om dessa också omfattade kommunal 
cykelinfrastruktur. För länets mindre kommuner kan det vara svårt att ta fram den 
typen av potentialstudier själva.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, remiss av Regional cykelstrategi för Jönköpings län, daterad 

den 24 mars 2022. 
2. Remittering av regional cykelstrategi för Jönköpings län, daterad den 23 

februari 2022 
3. Regional cykelstrategi för Jönköpings län, remissversion februari 2022 
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Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län, regional utveckling 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 207 Diarienummer: KS 2022/135 

 

Samråd detaljplan Gästgivaregården 1:272–1:277, Hugo 
Karlbergs väg, Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna planförslaget för samråd. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för Gästgivaregården 1:272-
1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun. Planen hanteras med standardförfarande.  
 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utökning av tomtmark till fastigheterna 
Gästgivaregården 1:272 och Gästgivaregården 1:274 till och med Gästgivaregården 
1:277. Begränsning av markens utnyttjande regleras med prickmark. Detta innebär att 
byggnader inte tillåts uppföras på den utökade tomtmarken, med syfte att distansera 
byggnader från det angränsade parkområdet. 

Beslutsunderlag 
1. Denna tjänsteskrivelse 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
4. Fastighetsförteckning 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 208 Diarienummer: KS 2022/130 

 

Försäljning av del av Vrigstad 3:90, Gästgivaregatan 17, 
Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslaget till köpeavtal för del av Vrigstad 3:90 undertecknat av 
Maxxtuning AB till en köpeskilling om 35 000 kronor. 

Sammanfattning 
Maxxtuning AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva ett område om cirka 
1400 kvadratmeter som angränsar till bolagets fastighet Vrigstad 3:72. Bolaget avser 
att bygga ut sin verksamhet och är därför i behov av mer mark. 
 
Området är sedan 1972 planlagt för industriändamål och syftet med planläggningen är 
att området ska kunna överföras till bolagets fastighet. 
 
Enligt förslaget till köpeavtal förbehåller kommunen sig rätten att tillgodogöra sig 
växande träd på området. Bolaget tillträder området den 1 juni 2022 och ansvarar 
därefter för fastighetsbildning så att området överförs till bolagets fastighet. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till köpeavtal berörande del av Vrigstad 3:90 
2. Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-07 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 209 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Parkeringstillstånd §8/2022. KS 2022/148 
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§ 210   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Information om samåkning till presentation av gymnasieutredning. 
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§ 211   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Ersättningsnivåer inom Lagen om valfriheter inom hemtjänsten. (LOV) 2022. 
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