
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 8 mars 2022 
klockan. 13:15 – 16:25 

 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) till och med klockan 16:00 §§ 97–100, 102-111 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Göran Häll (S) klockan 16:00- 16:25 §§ 101, 112, 113 
 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef §§ 104, 105 
Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg § 107 
Henrik Gustavsson, miljöchef § 107 
Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader och Sävebo AB § 106 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 109, 111 
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef § 109 
Anders Varga, tillförordnad kultur- och fritidschef § 111 
Gunnel Lundgren (KD), ej tjänstgörande ersättare §§ 97–100, 102-111 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Stefan Fürst (V), insynsplats 
Per Danielsson (KD), insynsplats 

Utses att justera Johanna Danielsson (KD) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus torsdagen den 10 mars 2022 
klockan 10:00 

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 97-113 §§  

Stefan Gustafsson, (KD) ................................. 

Sekreterare ….....................………………………………………….. 

Carina Hjertonsson 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Johanna Danielsson (KD) 

1



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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: 2022-03-08 

Anslagsdatum: 2022-03-11 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-04-02 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 97   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 98   

 

Informationsärende - kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören utifrån förändringar i omvärlden. 
Med anledning av konflikten i Ukraina aktualiseras frågan när krisledningsnämnden 
kan komma att träda i kraft. Insats- och samordningsfunktion, ISK-grupp har startats 
i Sävsjö kommun med representanter från varje förvaltning, Njudung Energi 
Höglandets IT och SavMan. Arbetsgrupperna är kopplade till länsstyrelsens arbete och 
riktar in sig på nedanstående punkter: 
 

1. Lägesbild, följa utvecklingen nationellt och regionalt samt i kommunen. 
2. Säkra upp förnödenheter, kontinuitetsplanering. 
3. Förbereda flyktingmottagande. 
4. Motarbeta desinformation. 
5. Förebygga hybridhot och cyberattacker, trygghetspunkter. 
6. Förebygga psykisk ohälsa. 
7. Samverkan blåljusverksamhet 
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§ 99 Diarienummer: KS 2021/219 

 

Informationsärende - vägavstängning Tällevad och påverkan 
på utryckningsfordon  

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Med anledning av vägavstängning vid Tällevad informeras om den planering som 
gjorts avseende framkomligheten för utryckningsfordon. 
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§ 100 Diarienummer: KS 2022/76 

 

Teknik i Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus 

Kommunstyrelsen beslutar 
att beställa mikrofoner till Vallsjösalen enligt offert, samt 
 
att kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningskontoret begärt in en offert på 
mikrofoner i Vallsjösalen kopplade till det befintliga ljudsystemet. En offert har 
inkommit från leverantören av ljudsystemet. Kostnaden beräknas till  
ca 220 000 kronor inklusive installation. Efterfrågan på hybridmöten ökar, denna 
komplettering till befintlig teknik anpassar utrustningen till att genomföra 
hybridmöten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 4 mars 2022. 
2. Offert. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Digitaliseringsstrategen 

7



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Diarienummer: KS 2020/416 

 

Slutrapport från partisammangrupp inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod utses en partisammansatt grupp med politiker från alla 
partier representerade i fullmäktige.  Uppdraget för gruppen är 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. 

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport från den partisammansatta gruppen daterad  

den 15 november 2021. 
2. Förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
3. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 februari 2022 § 85. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Diarienummer: KS 2022/51 

 

Riktlinjer för lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslaget till Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror har följande syfte: 

”Syftet med internhyrorna är att uppnå en god hushållning med lokaler. Detta ska 
uppnås genom ett ökat kostnadsmedvetande och ett effektivt utnyttjande av lokaler. 
Det ska finnas incitament för att skapa kostnadsreducering/effektivisering genom 
exempelvis en minskad lokalefterfrågan och samutnyttjande av lokaler. Utöver detta 
ska internhyressystem bidra till transparens, kontinuitet och kvalitetssäkring av 
arbetssätt för lokalförsörjning i såväl egna som inhyrda lokaler. Den ska bidra till 
rättvisa mellan de olika verksamheterna.”  

För att uppnå ovanstående syfte presenteras i dokumentet bland annat förslag till 
organisation och ansvarsfördelning mellan å ena sidan nämnder och styrelser och å 
andra sidan kommunens fastighetsförvaltare, principer för och komponenter i 
internhyran, vilka tjänster som ingår i internhyran, hur lokaler kan frånträdas och 
kommunens hantering av tomma lokaler.  

Dokumentet är framtaget i samverkan mellan Sävebo AB och företrädare för Sävsjö 
kommun. Kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå har ställt sig bakom 
förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 februari 2022. 
2. Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 februari § 86. 

Beslutet skickas till 
Sävebo AB 
Ekonomiavdelningen 
Nämnder 
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§ 103 Diarienummer: KS 2021/104 

 

Granskning av kommunens fordonshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att skapa system för uppföljning av fordonshanteringen för att säkerställa att 
fordonshanteringen sker i enlighet med kommunens riktlinjer och rutiner, 
 
att se över hur administrationen för att fördela kostnader för respektive fordon kan 
hanteras för att effektivisera verksamheten,  

att ansvaret för elcyklar tilldelas lämplig befattning för att säkerställa ändamålsenlig 
hantering, samt 

att återrapportering på vidtagna åtgärder ska lämnas till kommunstyrelsen under 
innevarande år. 

Sammanfattning 
KPMG har av Sävsjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för 
kommunens hantering av kommunala fordon. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om Sävsjö kommuns organisation för 
hantering av fordon inklusive elcyklar är ändamålsenlig samt om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, 
intervjuer med tjänstepersoner samt stickprov av körjournaler och 
drivmedelsfakturor.  

Det politiska ansvaret för fordonsadministrationen ligger under kommunstyrelsen och 
hanteras sedan 2019 av serviceförvaltningen. Kommunen har en kommungemensam 
fordonssamordnare, motsvarande en heltidstjänst, som ansvarar för samtliga fordon. 

Serviceförvaltningen ska undersöka om åtgärderna även kan tillämpas på tyngre 
fordon. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av kommunens fordonshantering från KPMG. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 11 januari 2022 § 4. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 februari 2022 § 87. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
KPMG 
Ekonomiavdelningen 
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§ 104 Diarienummer: KS 2021/421 

 

Stockarydsterminalen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beslutande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om utvecklingen kring Stockarydsterminalen 
och framtida möjligheter till expansion. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 februari 2022 § 89. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

  

11



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Diarienummer: KS 2022/53 

 

Fokusområden 2022 kommunfullmäktige - arbetsprocess och 
finansiering 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom föreslagen arbets- och ansvarsprocess kopplad till 
kommunfullmäktiges fokusområden, 
 
att fördela 4625 tkr ur budget 2022 för arbetet med kommunfullmäktiges 
fokusområden enligt nedanstående: 

• 2625 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för fokusområden.  
• 2000 tkr finansieras ur anslaget inom budgetöverenskommelsen kopplat till 

integration och arbetsskapande åtgärder 
 

att ovanstående medel fördelas till nämnderna enligt nedanstående fördelning:  
• 1550 tkr till barn- och utbildningsnämnden  
• 150 tkr till kultur- och fritidsnämnden  
• 2850 tkr till socialnämnden  
• 75 tkr till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges fokusområden är kommungemensamma insatser som ska 
stärka och stötta kommunens samhällsutveckling och kommunorganisationen i en 
positiv riktning. Kommunstyrelsen önskar återkoppling på processen med 
fokusområden. 

Fokusområden som startade upp 2021 och där arbetet nu fortgår under 2022 är:  

Barn och unga, med två insatsområden:  

Barn och ungas inflytande och delaktighet och Barn och unga i riskzonen, samt  

Tillväxt med insatser kring Integration och arbetsmarknad.  

Vissa insatser löper över flera år.  

Nya fokusområden för 2022 är: 

• Barn och ungas välmående 
• Framtida kompetensförsörjning 
• Minskad klimatpåverkan.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelser från kommunledningskontoret daterade den 11 februari 2022 

och den 15 februari 2022.  
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 februari 2022 § 90. 
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3. Handlingsplaner barn och ungas välmående. 
4. Handlingsplan minskad klimatpåverkan. 
5. Handlingsplan tillväxt. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 106 Diarienummer: KS 2022/59 

 

Lokaler för motocrossgymnasium 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har beslutat att från och med hösten 2022 starta ett så kallat 
Riksidrottsgymnasium, RIG, motocross- och endurogymnasium vid Aleholmsskolan i 
samverkan med Vrigstad Motorklubb. Undervisningen kommer bedrivas i Sävsjö, 
medan utbildningens praktiska moment genomförs vid Vrigstad motorklubbs 
anläggning strax utanför Vrigstad samhälle. För dessa praktiska moment krävs en 
verkstadslokal där eleverna kan arbeta med motorcyklarna mellan träningarna.  
 
Urban Blücher, vd för AB Sävsjö Industribyggnader, delgav kommunstyrelsen 
information om att styrelsen i bolaget har ställt sig positiv till att bygga en 
industrilokal som går att använda som verkstadslokal för motocross- och 
endurogymnasiet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 februari 2022. 
2. Kostnadsuppskattning lokaler RIG motocross och enduro 
3. Kalkyl RIG motocross och enduro 
4. Planskiss lokaler motocross och enduro 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 22 februari 2022 § 92. 

Beslutet skickas till 
AB Sävsjö Industribyggnader 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 107 Diarienummer: KS 2021/432 

 

Tillägg till samrådshandlingar, förslag till renhållningsordning 
2023 Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom det kompletterande målområdet ”Nedlagda deponier” i förslag till 
ny renhållningsordning. 

Sammanfattning 
Som tillägg till pågående samråd angående förslag till ny renhållningsordning 2023 
(bestående av avfallsplan 2023-2030 och avfallsföreskrift 2023) har en komplettering 
inkommit från Kretslopp Sydost gällande målsättning i avfallsplan 2023-2030, för 
nedlagda deponier. Kompletteringen består i ett nytt målområde ”Nedlagda deponier” 
under avfallsplanens kap. ”2.3 Målområden och åtgärdsprogram”, samt en beskrivning 
av mål, måluppföljning och åtgärder, i kap ”2.3.6 Nedlagda deponier” som ska gälla för 
medlemskommunerna.  

Det nya målområdet har tagits fram utifrån ett behov att förtydliga området nedlagda 
deponier i enlighet med gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets modell för 
inventering av förorenad mark. Målområdet har tagits fram i samverkan med 
myndighetsförvaltningen och samtliga medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 24 februari 2022- 
2. Tillägg till samråd ny renhållningsordning Mål nedlagda deponier Avfallsplan 

2023-2030. 
3. Information om tillägg till renhållningsordning. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Kretslopp Sydost 
Myndighetsnämnden 
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§ 108 Diarienummer: KS 2022/75 

 

Yttrande över promemorian "Ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kommunledningskontorets förslag till yttrande godkänns och antas som 
kommunens yttrande över promemorian ”Ett undantag från lokaliseringsprincipen för 
kommunal bredbandsutbyggnad”. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har möjlighet att inkomma med yttrande över promemorian ”Ett 
undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad.”  

Promemorian föreslår att en ny lag införs om undantag från lokaliseringsprincipen för 
utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät 
kan bygga ut bredbandsnät utanför den egna kommunen, under förutsättning att det 
sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen.  

Den nya lagen förslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

Regeringskansliet beslutade den 22 mars 2021 om ett uppdrag att genomföra en 
utredning om att föreslå ett undantag från lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725), för bredbandsverksamhet (I2021/01028). Syftet med 
uppdraget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband där kommunala gränser 
och lokaliseringsprincipen hindrar utbyggnad. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande från kommunkansliet daterat den 28 februari 2022. 
2. Yttrande från bredbandssamordnare daterat den 28 februari 2022. 
3. Promemoria ”Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 

bredbandsutbyggnad”. 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
SavMan AB 
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§ 109 Diarienummer: KS 2022/91 

 

Vallsjöbaden 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för finansiering av verksamhet vid Vallsjöbaden under sommaren 2022 utöka 
socialnämndens budgetram med 425 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar dessutom 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med serviceförvaltningen påbörja 
planeringsarbetet för att starta upp verksamhet på Vallsjöbaden.  

Sammanfattning 
Under åren 2019–2021 har en privataktör drivit verksamheten på Vallsjöbaden. 
Utifrån det läge som varit under pandemin har det varit svårt att driva en lönsam 
verksamhet. Detta har i sin tur lett fram till att arrendatorn från och med säsongen 
2022 inte kommer att driva verksamhet på Vallsjöbaden. Inför säsongen 2022 bedöms 
det svårt att hitta en extern arrendator till Vallsjöbaden på grund av att det inte är så 
långt kvar tills planering av sommarsäsongen måste påbörjas och på grund av att det 
är osäkert om en privataktör vågar satsa utifrån hur det varit under pandemin. För att 
Vallsjöbaden inte ska stå utan verksamhet under sommaren 2022 har diskussioner 
förts med socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet om möjlighet finns att driva 
Vallsjöbadens caféverksamhet som en filial till campingen under sommaren 2022. Om 
arbetsmarknadsenheten ska kunna driva Vallsjöbaden under sommaren krävs ett 
tillskott till deras budget på 425 000 kronor för att täcka kostnader för framför allt 
handledare och hyra men också övriga kringkostnader som behövs för att hålla 
verksamheten öppen.     
 
Vallsjöbaden kan som ett komplement till SIA Camping skapa förutsättningar för att få 
ut fler personer i arbetsmarknadsåtgärder. I en förlängning kan det leda till att fler 
personer kommer i arbete och därmed egen försörjning. Personalen på 
arbetsmarknadsenheten möter dagligen personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och där personalen inom SIA har stor kunskap och förståelse för de 
hinder som finns för att nå den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsåtgärderna 
sker i samarbete med arbetsförmedlingen och enheten för ekonomiskt bistånd och kan 
bestå av olika arbetsmarknadsåtgärder.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen och socialförvaltningen daterad  

den 25 februari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 110   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att inga delegationsbeslut fanns att redovisa vid sammanträdet. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 111   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
• Plats för kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars. 
• Information om arbete med jubileum. 
• Kommunens elavtal. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 112   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Information om befolkningsskydd. 2022/78 
2. Antal anmälda brott. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 113   

 

Godkännande av mötets genomförande 
att notera att samtliga närvarande ledamöter känner sig tillfreds med mötets 
genomförande. 
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