
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-08-16 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 16 augusti 2022  
klockan 08:30 – 15:30 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande, till och med klockan 15:00 §§ 305-321 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C), frånvarande 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Anette Gustafsson (C) ersätter Matilda Henriksson (C) 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Christer Sjögren 15:00-15:30 §§ 322-327 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 307 
Tomas Lundin, gata/parkchef § 307 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef §§ 306, 314, 316-319 
Emma Nordstrand, samhällsbyggnadschef §§ 306, 316-319 
Peter Ringberg, mark- och exploateringsingenjör §§ 306, 316-319 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare §§ 306, 316-319 
Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg § 314 
Johnas Stranne, rektor § 309 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 308 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader § 308 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare klockan 08:30-15:00  
Lars Edblad (SD) ej tjänstgörande ersättare till och med klockan 12:00 

Utses att justera Mats Hermansson (M)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, fredagen den 19 augusti 2022  
klockan 15:00    
 

Ordförande 

 

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

 

Paragrafer 

 

305-327 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Mats Hermansson (M)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-08-16 

Anslagsdatum: 2022-08-20 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-09-12 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 305  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 306  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören om aktuella frågor.  
 

1. Vattenförsörjning. 
2. Ukraina 
3. Vaccinationskampanj covid. 
4. Kommunens verksamheter fungerat bra under sommaren. 
5. Förberedelser inför val 11 september 
6. Näringslivsfråg0r 
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§ 307  

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar företrädare för serviceförvaltningen för aktuella frågor 
inom förvaltningen. Serviceförvaltningens verksamheter har fungerat bra under 
sommaren. 
 

1. Dikesslåtter 
2. Skötsel av badplatser. 
3. Parkeringsplatser  
4. Invasiva arter 
5. Eldning 
6. Tömning av hundlatriner 

 

7



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-08-16 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 308 Diarienummer: KS 2022/138 

 

Informationsärende - ekonomiskt läge 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet ges information och förs dialog om ekonomiskt läge inom 
kommunen och AB Sävsjö Industribyggnader samt Sävebo AB. 

Beslutsunderlag 
1. Presentationer avseende kommunens ekonomi samt AB Sävsjö 

Industribyggnader och Sävebo AB. 
 

8



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-08-16 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 309  

 

Informationsärende - skalskydd på skolor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om befintligt skalskydd på kommunens skolor. En 
gemensam policy för hur säkerheten ska säkerställas vid kommunens skolor planeras  
tas fram på utbildningsförvaltningen. 
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§ 310 Diarienummer: KS 2022/248 

 

Informationsärende - samverkan räddningstjänst 

Kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
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§ 311 Diarienummer: KS 2022/259 

 

Informationsärende - justerad taxa för kopiering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Taxan för kopiering har varit oförändrad under flera år. Underhand har kostnaden för 
kopiering blivit väsentligt billigare än när taxan fastställdes. En tillfällig revidering har 
därför gjorts av kommunledningskontoret för att bättre motsvara den verkliga 
kostnaden. Denna ändring inarbetas i det underlag som föreläggs kommunfullmäktige 
vid beslut av budget i november. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderad taxa 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Biblioteket 
Serviceförvaltningen 
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§ 312 Diarienummer: KS 2022/246 

 

Partistöd Sverigedemokraterna 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Sverigedemokraterna med 57 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 21 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 313 Diarienummer: KS 2022/247 

 

Partistöd Vänsterpartiet 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Vänsterpartiet med 22 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Vänsterpartiet i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur partistödet 
har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 21 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 314 Diarienummer: KS 2022/174 

 

Renhållningsordning 2023–2030 inklusive Avfallsplan  
2023-2030 och Avfallsföreskrift 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna renhållningsordning, bestående av Avfallsplan 2023–2030 inklusive 
bilagor och Avfallsföreskrift 2023. 

Sammanfattning 
Varje kommun måste enligt lag (MB kap. 15 §41) ha en renhållningsordning bestående 
av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen beskriver 
inriktningen för hur avfall ska hanteras och behandlas och är viktig i arbetet med att 
förebygga att avfall uppkommer. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser och 
anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarig för vad. 
Renhållningsordningen bygger på EU: avfallshierarki – avfallstrappan som är 
implementerad i svensk lagstiftning. 
 
I Sävsjö kommun är det kommunalförbundet Kretslopp Sydost som har det 
lagstadgade renhållningsansvaret, det vill säga har det övergripande ansvaret för 
avfallshantering och avfallsplanering för kommunalt avfall.  
 
Arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning startades upp i december 2020 och 
kommungemensamma målområden togs fram 2021. Utställning av förslag till ny 
renhållningsordning genomfördes från 18 december 2021 till 31 januari 2022. Samråd 
genomfördes från 13 december 2021 till 25 februari 2022.  
 
Sävsjö kommun lämnade synpunkter på kommuninvånarnas tillgänglighet till 
avfallets infrastruktur och avgränsningen av ansvarsområden mellan 
myndighetsförvaltningen och Kretslopp Sydost. Berörda verksamheter har erbjudits 
möjlighet att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Konsekvenser av beslut; Sävsjö kommun följer EU:s och svensk lagstiftning och får 
som organisation ett tydligt incitament till det interna utvecklingsarbetet avseende 
området avfall.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 21 juni 2022. 
2. Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 
3. Bilagor till Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 
4. Avfallsföreskrift 2023 Kretslopp Sydost 
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5. Protokollsutdrag Kretslopp Sydost direktionsmöte daterat  
den 6 maj 2022 § 10. 

6. Samrådsredogörelse Renhållningsordning 2023–2030, Sävsjö kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 315 Diarienummer: KS 2022/250 

 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge myndighetsnämnden ansvar att ta emot anmälningar från försäljningsställen av 
tobaksfria nikotinprodukter och bedriva tillsyn över dessa. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 träder lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagstiftningen 
innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer 
tobaksfria nikotinprodukter. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 
år. Den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder. På 
försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med 
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till 
den som inte har fyllt 18 år. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas 
även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är 
att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter. 

Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på 
försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret med råd och 
vägledning till kommunerna samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. 

Med anledning av den nya lagen behöver kommunen fatta beslut om vilken nämnd 
som ska ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva 
tillsyn över dessa. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från myndighetsförvaltningen daterad den 10 maj 2022. 
2. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden daterat den 18 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Myndighetsförvaltningen 
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§ 316 Diarienummer: KS 2022/230 

 

Gestaltningsprogram och tomtpriser för Tällevad III 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att anta Gestaltningsprogram för Tällevad III, 
 
att tills vidare undanta tomterna T9, T10 samt T12-16 från villabyggare i syfte att 
erbjuda byggaktörer dessa tomter för gruppbyggda hus genom markanvisning i 
enlighet med gestaltningsprogrammet, 
 
att övriga tomter inom området ska försäljas till enskilda villabyggare till ett tomtpris 
enligt kommunens tomttaxa plus ett tillägg som avser kommunens markberedning om 
60 kr/kvm, 
 
att markberedningstillägget räknas upp med fastighetsprisindex från och med år 2023 
med indextalet för föregående år jämfört med indextalet för år 2022, samt  
 
att köpehandlingar avseende tomterna hanterar de särskilda villkor som framgår av 
gestaltningsprogrammet. 

Sammanfattning 
Kommunen har under det första halvåret 2022 byggt ut gator, VA-ledningar och 
annan infrastruktur i ett nytt bostadsområde vid Femtingevägen, benämnt Tällevad 
III. Kommunens arbete har även innefattat massbalansering inom området och all 
tomtmark är schaktad eller utfylld till en jämn marknivå för området. Området 
innehåller 18 villatomter, men enligt föreliggande gestaltningsprogram föreslås sex av 
dessa att undantas från villabyggnation. 
 
Gestaltningsprogrammet har tagits fram för att styra bebyggelsen och utformningen 
av allmän platsmark på ett genomtänkt sätt som kompletterar den gällande 
detaljplanen. 
 
Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunens modell för prissättning 
av kommunal mark för småhusbebyggelse och föreslår att den kan gälla tills vidare. 
Modellen antogs av kommunfullmäktige 2010-02-22 (§ 13) och förklaras i bilagda 
beslutsunderlag. Dock bör ett tillägg göras till tomtpriset för de nya tomterna inom 
Tällevad III, vilket hanterar kommunens markarbeten inom tomtmarken. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 23 juni 2022. 
2. Gestaltningsprogram för Tällevad III 
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3. Beslutsunderlag – tomtpriser och försäljningsvillkor för tomter inom Tällevad 
etapp III. 

4. Förslag till prissättning av kommunal mark för småhusbebyggelse daterat  
den 3 december 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 317 Diarienummer: KS 2022/135 

 

Granskning för detaljplan Gästgivaregården 1:272 - 1:277, 
Vrigstad tätort 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ta den upprättade samrådsredogörelsen som egen, samt 
 
att låta ställa ut förslaget för granskning. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för  
Gästgivaregården 1:272–1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun. Detaljplanen 
har varit ute på samråd under perioden 2022-05-16 – 2022-06-15, och ett 
flertal synpunkter har inkommit.  

Synpunkterna handlar om exploatering, undantagsregler gällande 
planbestämmelser och fastighetsbildning. I samrådsredogörelsen återspeglas 
de inkomna yttrandena i sin helhet och bemöts med kommentarer. Inkomna 
yttranden har inte orsakat revideringar. Under samrådstiden genomfördes ett 
möte den 31 maj 2022 med sakägarna gällande överenskommelsen om 
fastighetsköp. Möjligheten att skriva på överenskommelsen är fram till 
antagandebeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 28 juni 2022. 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
4. Fastighetsförteckning 
5. Samrådsredogörelse 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 318 Diarienummer: KS 2022/255 

 

Undersökningssamråd inför nytt tillstånd för 
vattenverksamhet vid vattentäkten i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att ställa sig bakom utvecklingsavdelningens yttrande och skicka det till Njudung 
Energi AB. 

Sammanfattning 
Njudung Energi avser att söka tillstånd för ett större vattenuttag vid vattentäkten i 
Vrigstad. Med den ökade uttagsmöjligheten planeras Vrigstads grundvattenanläggning 
utgöra huvudvattentäkt för Vrigstad och Stockaryd samt reservvattentäkt för Sävsjö.  
 
Som en del i tillståndsansökan ska Njudung Energi upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning och hålla ett undersökningssamråd för att informera och rådgöra med 
berörda fastighetsägare och myndigheter. Sävsjö kommun har nu getts möjlighet att 
komma in med synpunkter på underlaget som tagits fram inför tillståndsansökan och 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  

Sävsjö kommuns synpunkter 
Sävsjö kommun är positiv till Njudung Energis arbete med ett nytt utökat tillstånd och 
ambitionen att långsiktigt säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen i 
kommunen.  
 
I avsnittet ”Planförhållanden och områdesskydd” i underlaget som tagits fram saknas 
en detaljplan som omfattar en mycket liten del av påverkansområdets norra del. 
Detaljplanen gäller för fastigheterna Gästgivaregården 1:1, 1:96, m.fl. och antogs 1973-
04-04.  
 
För kännedom beslutade kommunstyrelsen i Sävsjö kommun om ett planuppdrag för 
en ny detaljplan på en del av fastigheterna Gästgivaregården 1:96 och Vrigstad 4:1. 
Omfattningen för planuppdraget berör inte det föreslagna påverkansområdet, men det 
är ändå viktigt att planeringen av den nya detaljplanen går hand i hand med det nya 
tillståndet.  
 
Sävsjö kommun arbetar med en ny översiktsplan som nu är på samråd. Den förväntas 
inte påverka arbetet med ett nytt tillstånd för vattentäkten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 29 juni 2022. 
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2. Missiv, samråd enligt 6 kap miljöbalken i fråga om ny miljödom för 
vattenverksamhet vid vattentäkten i Vrigstad, Sävsjö kommun, daterad  
den 22 juni 2022. 

3. Grundvattenanläggningen i Vrigstad, Sävsjö kommun - Undersökningssamråd 
enligt 6 kap 4 § MB med anledning av tillståndsansökan för vattenverksamhet, 
daterad den 22 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 319 Diarienummer: KS 2022/231 

 

Samråd för förslag till ny översiktsplan för Vaggeryds 
kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Vaggeryds kommun.  

Sammanfattning 
Vaggeryds kommun har upprättat ett förslag till en ny kommunövergripande 
översiktsplan. Förslaget består av ett PDF-dokument som finns tillgängligt på 
Vaggeryds kommuns webbplats.   

Sävsjö kommuns remissyttrande 
Sävsjö kommun ställer sig generellt positiv till det framtagna förslaget och anser att 
det är väl genomarbetat.  

Sävsjö kommun har följande synpunkter på förslaget.  

Sävsjö kommun ser positivt på det fortsatta arbetet med verksamhetsområden i 
attraktiva logistiklägen i Stigamo. Dessa kan komma att utgöra viktiga framtida 
arbetsplatser för personer som bor i Sävsjö kommun. Även den föreslagna 
utvecklingen av bostäder och verksamheter i Hok är positivt för Sävsjö kommun.  

I förslagets utvecklingsinriktning framgår vikten av att det ska finnas ett varaktigt 
stomnät för busstrafik utmed de statliga vägarna på landsbygden. Detta skulle kunna 
återspeglas bättre i kommunens strukturkarta – i den syns bara kollektivtrafikstråk på 
järnväg. Kollektivtrafikstråket utmed riksväg 30 är viktigt för Sävsjö kommuns 
koppling till både Jönköping och Vaggeryd. En bytespunkt i Hok med goda 
förutsättningar för tidseffektiva byten mellan buss 141 och tågtrafiken Vaggeryd-
Nässjö skulle förbättra förutsättningarna för pendling mellan våra kommuner – något 
som också stämmer överens med de ställningstaganden om god kollektivtrafik mellan 
angränsande kommuner som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Sävsjö kommun anser att Vaggeryds kommun tydligare behöver redovisa ett 
ställningstagande för pendling med kollektivtrafik mellan Sävsjö och Vaggeryds  
kommuner.  

Sävsjö kommun delar uppfattningen att riksväg 30 är en viktig förbindelse för både 
godstrafik och övrig persontrafik som framgår i förslagets utvecklingsinriktning. 
Vägen är viktig för att möjliggöra lastbilstrafik till kombiterminalen i Båramo och 
godsterminalen för träråvara i Stockaryd och därmed möjliggöra omflyttning av gods 
från väg till järnväg. Vägen är också viktig för att säkerställa utbyte av kompetens 
mellan kommuner i länet.  
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I förslagets utvecklingsinriktning lyfts också viktiga samband för natur- och friluftsliv 
fram. I anslutning till Brunnstorpsmossens riksintresseområde för naturvård finns 
flera naturreservat. Området har också lyfts fram av Länsstyrelsen för Jönköpings län 
som en värdetrakt för barrskog. Sammantaget borde det här innebära att ett större 
område runt Brunnstorpsmossen skulle kunna utgöra ett sammanhängande område 
för natur- och friluftsliv än det som pekats ut i utvecklingsinriktningens strukturkarta.   

Sävsjö kommun saknar ett avsnitt i översiktsplanen som behandlar mellankommunala 
frågor. Förutom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och natur- och friluftsliv anser 
Sävsjö kommun att vattenfrågor och arbetsmarknadsfrågor kan vara av intresse att ta 
upp i mellankommunala sammanhang.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 23 juni 2022.  
2. Missiv - förslag till ny översiktsplan för Vaggeryds kommun - 

samrådshandling 2022, daterat den 10 juni 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 320 Diarienummer: KS 2021/441 

 

Boenden för äldre 

Kommunstyrelsen beslutar 
att skicka förslaget på remiss till socialnämnden och kommunala rådet för 
pensionärsfrågor för yttrande senast den 16 september 2022. 

Sammanfattning 
Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB har kontaktat Sävsjö kommun avseende en 
samverkan kring bostäder för äldre i de nybyggda hyreslägenheterna vid Sturevallen. 
Grundtanken är att Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB reserverar ett antal av de 
ännu inte uthyrda lägenheterna till äldre hyresgäster. I utkastet till överenskommelse 
är åldersgruppen preciserad som tillhörande 65+. Riksbyggen och Arkadia bostäder 
AB kommer att sköta all uthyrning med mera och lovar dessutom att komplettera 
nuvarande byggnader med hiss och fler förrådsutrymmen. 

För Sävsjö kommun skulle samverkan innebära tre åtaganden: 

1. Medverka i att ge information om lägenheterna 
2. Hyra en lägenhet som kan fungera som gemensamhetslokal 
3. Erbjuda någon form av bovärd för de boende på området 

Kommunens kostnader beräknas till cirka 225 000:- årligen. Kostnaden är beräknad 
utifrån att bovärden tjänstgör ca 20 % på området och att kommunen hyr en  
tre-rumslägenhet. Initialt kommer kostnaden vara lägre då hyran rabatteras de första 
åren av hyresvärden. Kostnaden bör fördelas mellan kommunledningskontoret / 
fastighetsförvaltningen avseende hyreskostnader och socialnämnden, alternativt 
kommunledningskontoret / fastighetsförvaltningen avseende bovärden beroende på 
vilken huvudsaklig inriktning denna tjänst får.  

Förslaget till överenskommelse presenteras mer detaljerat i utkast till 
överenskommelse som inkommit från Riksbyggen och Arkadia bostäder AB. 

Ett arbete pågår i syfte att ordna anpassade bostäder i övriga tätorter i kommunen. 
Detta ska under hösten redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 9 augusti 2022. 
2. Utkast till överenskommelse om samarbete mellan Sävsjö kommun, 

Riksbyggen och Arkadia bostäder AB 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor 
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§ 321 Diarienummer: KS 2022/219 

 

Medborgarförslag om hundrastgård 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar senast  
den 30 september. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren förespråkar att kommunen anlägger inhägnad hundrastgård där 
hundar kan springa fritt och umgås med andra hundar. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Beslut i kommunfullmäktige den 21 februari 2022 § 8 med tillhörande 

tjänsteskrivelse gällande två medborgarförslag om hundrastgård. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 322 Diarienummer: KS 2022/238 

 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning vid passage  
väg 128, Sävsjö tätort 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen för svar senast  
den 30 september. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget från boende på Eksjöhovgårdsängen förordar trafik-
säkerhetshöjande åtgärder vid passagen väg 128/Torsetvägen samt sänkt hastighet på 
Torsetvägen.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Förslagsställaren 
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§ 323 Diarienummer: KS 2022/244 

 

Motion (M) språktest inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till socialnämnden för svar senast den 31 oktober. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Sävsjö kommun föreslår i motionen att det ska ställas krav på kunskap i 
svenska språket före anställning inom vård och omsorg genom att språktest erbjuds 
före anställning, alternativt att språkutbildning erbjuds parallellt med arbete inom 
vård och omsorg.  
 
Kompetensförsörjningen är en viktig framtidsfråga inom vård och omsorg. Oavsett 
arbetsuppgifter är det viktigt att den anställde talar och förstår svenska. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M). 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 324 Diarienummer: KS 2022/245 

 

Motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning 
av personal inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till socialnämnden för svar senast den 31 oktober. 

Sammanfattning 
I en nära framtid kommer personer med behov av stöd, omsorg och sjukvård att 
vårdas i det ordinära boendet i långt högre grad än idag.  
 
Moderaterna föreslår i motionen att all personal före anställning inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg, uppvisar ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens 
belastnings- och/eller misstankeregister. Känslan av säkerhet och trygghet hos 
brukaren/patienten torde överväga vikten av integritetsskydd hos den anställde. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 325 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas delegationsbeslut enligt ….………………………….bilaga 1. 
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§ 326  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Fastighetsförvärv 
2. Verksamheter till salu 
3. Ringgården 
4. Lokaler motocrossgymnasium 
 

30



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-08-16 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 327  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Samarbetsavtal angående naturbruksutbildningar i Region Jönköpings län.  

KS 2022/252 
 

2. Protokollsutdrag socialnämnden om föreningsbidrag. KS 2022/257 
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