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Beslut kommunstyrelsen i Sävsjö 7 juni 2022 
 
 

 Besök  Tid Ärende  
 

 Jan Holmqvist 13:15 4 

 Åke Blomqvist 13:40 14 

 Kristin Nilsdotter Isaksson 14:00 19 

 Marie Hogmalm 14:20 9 

 
 
1. 

 
 
Närvaro 
 
 

2. Val av justerare samt plats och tid 
 

Kjell Lundqvist (SD) torsdagen den 9 juni 2022 klockan 10:00 kommunkansliet, 

Sävsjö Kommunalhus 

 
 
 

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

 

4. Kommundirektören informerar 
-Vaccination 
-Flyktingmottagande 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

 
5. Informationsärende - granskningsrapport besökssäkerhet och 

skalskydd på förskola och grundskola 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen, samt 

 

att informera kommunfullmäktige om granskningsrapporten. 
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6. Informationsärende – tertialrapport 2022 Höglandsförbundet 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

7. Svar på medborgarförslag om gatubelysning längs 

Dansbanevägen, Vallsjöbaden 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

med hänvisning till utvecklingsavdelningens redogörelse anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

 

8. 
 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

2023 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreliggande sammanträdesplan år 2023 för kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

att godkänna föreliggande sammanträdesplan år 2023 för kommunstyrelsen. 

 

 

9. Budget 2023-2025 

 

Tillkännages under förmiddagen onsdag 8/6 

 

 

10. Årsredovisningar för Sävsjö kommuns stiftelser 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisningarna för de av Sävsjö kommun förvaltade stiftelserna; 

Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, Stiftelsen Donationsgårdar, 

Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö kommuns sociala stiftelsen och 

Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, 

 

att Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, och Marie Hogmalm, 

ekonomichef, bemyndigas att underteckna årsredovisningarna inklusive 

förvaltningsberättelserna för Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, 

Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö kommuns sociala stiftelsen och 

Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, samt 

 

att Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, Marie Hogmalm, ekonomichef, 

och Martina Arvidsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, 

bemyndigas att underteckna årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen för 

Stiftelsen Donationsgårdar. 
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11. Vattnets och Hälsans miljömål, remiss av åtgärdsprogrammet 

vattnets miljömål 2023-2027 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  bifalla remissvar Regionalt åtgärdsprogram - Vattnets miljömål 2022–2023 enligt 
utvecklingsavdelningens förslag. 

 

12. Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan 

Eksjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom lämnat yttrande från utvecklingsavdelningen. 

 

 

13. Svar på förslag om tillgänglighetsanpassad lekplats på 

Eksjöhovgårdsängen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte anlägga en särskild tillgänglighetsanpassad lekplats vid Eksjöhovgårdsängen. 

 

 

 

14. Samverkan löneadministration 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att  överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde med 

kommunstyrelsen 

 

Beslutsförslag: 

att teckna samarbetsavtal med Vetlanda kommun kring system- och 

löneadministration. 

 

 

15. Beslut avseende tillfällig citybevakning 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av beslut från kommunstyrelsens ordförande, 

 

att från kommunstyrelsen konto för oförutsedda händelser avsätta 22 500 kronor för 

citybevakning vecka 24, 

 

att från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser avsätta ytterligare 

100 000 kronor som beredskap inför eventuella ytterligare insatser under sommaren 

2022, 

 

att ge kommunstyrelsens ordförande delegation på att ta beslut kopplat till 

föregående att-sats. 
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16. Anmälan av delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

1. Personuppgiftsbiträdesavtal för Byggdagboken KS 2022/213 

 

2. Delegationsbeslut förordnande av förvaltningschef på serviceförvaltningen 

2022-07-11 till och med 2022-08-14. KS 2022/178 

 

3. Förordnande av tillförordnad barn och utbildningschef  

2022-06-09 ---2022-06-10. KS 2022/178 

 

4. Förordnande av tillförordnad barn- och utbildningschef  

2022-05-10---2022-05-11. KS 2022/178 

  

 

17. Övriga ärenden 

- Hjärtstartare 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ta med fråga om hjärtstartare på kommande beredande sammanträde med 

kommunstyrelsen.   

 

 

18. Meddelanden 

 

1. Brev från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. KS 2022/217 

2. Handlingar från Höglandsförbundet inför samråd vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 24 maj. KS 2022/205 och KS 2022/206. 

3. Protokollsutdrag Vetlanda kommun om beviljad ansvarsfrihet för Höglandets 

överförmyndarnämnd. KS 2022/216 

4. Kommentar till medborgarförslag om etiska riktlinjer för 

myndighetsutövning. KS 2021/278 

5. Eventuellt studiebesök vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

19. Informationsärende – fastighetsärende 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

 


