
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-04-25 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kulturhuset, Sävsjö, måndagen den 25 april 2022 klockan 18:00 – 21:45 

 Beslutande Ordinarie ledamöter 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD) 
Daniel Karlsson (KD) 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD), frånvarande 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph, (KD) 
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
Ludwig Axelsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C), frånvarande 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C) 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S), frånvarande 
P-O Ivarsson (S), frånvarande
Majvor Skoog (S)
 

Mats Hermansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Arne Petersson (M) 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihrén (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Fürst (V) 
Bo Ek (SD), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennert Jonasson (SD) 
Lars-Ola Helgesson (-) 
Mikael Svensson (-) 
Peter Evertson (-) 

Tjänstgörande ersättare: 
Mari Karlsson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom (KD) 
Therese Petersson (KD) ersätter Ludwig 
Axelsson (KD) 
Helmer Andersson (KD) ersätter Fredrik 
Håkansson (KD) 
Britt-Marie Andersson (C) ersätter Marie 
Svensson (C) 
Sven Krafft (S) ersätter P-O Ivarsson (S) 
Mats Johansson (S) ersätter Eva 
Johansson (S) 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, sekreterare
Övriga deltaganden se sida 2. 

Utses att justera Christer Sjögren (S) Stefan Fürst (V) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 28 april 2022 
klockan 15:00 

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 14-42 §§  

Per Danielsson, (KD) ................................. 

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

Jan Holmqvist 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Christer Sjögren (S) Stefan Fürst (V) 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-04-25 

Anslagsdatum: 2022-04-29 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-05-21 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 

  
 
 
 
 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 18  
Björn Svensson, ordförande kommunrevisionen § 19 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader §§ 20, 21 
Marcus Tingvall, vd Njudung Energi Sävsjö AB § 22 
Johanna Danielsson, ordförande SavMan AB § 23–25 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 26 
Anders Brogård, vd Sävsjö Transport AB § 27 
Susanne Sjögren, förste vice ordförande Sävsjö Skyttecenter  
ekonomisk förening § 28 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 14 Godkännande av ärendelista  5 

§ 15 Anmälan av medborgarförslag  6 

§ 16 Valärenden  7 

§ 17 Informationsärenden  8 

§ 18 Årsredovisning Sävsjö kommun 2021 med 
verksamhetsredovisningar 

2022/80 9 - 10 

§ 19 Revisionsberättelse 2021 och beviljande av 
ansvarsfrihet 

2022/123 11 

§ 20 Årsredovisning 2021 för Sävebo AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

2022/81 12 

§ 21 Årsredovisning 2021 för AB Sävsjö 
Industribyggnader samt direktiv till 
kommunens ombud 

2022/82 13 

§ 22 Årsredovisning 2021 för Njudung Energi 
Sävsjö AB samt direktiv till kommunens 
ombud 

2022/83 14 

§ 23 Årsredovisning 2021 för Savman AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

2022/84 15 

§ 24 Årsredovisning 2021 för Sävsjö-Vetlanda 
Fiber AB samt direktiv till kommunens 
ombud 

2022/85 16 

§ 25 Årsredovisning 2021 för Smålands Bredband 
AB sam direktiv till kommunens ombud 

2022/86 17 

§ 26 Årsredovisning 2021 för Sävsjö Näringslivs 
AB samt direktiv till kommunens ombud 

2022/87 18 

§ 27 Årsredovisning 2021 för 
Stockarydsterminalen AB samt direktiv till 
kommunens ombud 

2022/88 19 
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§ 28 Årsredovisning 2021 för Sävsjö Skyttecenter 
ekonomisk förening samt direktiv till 
kommunens ombud 

2022/89 20 

§ 29 Årsredovisning 2021 för Mediacenter 
Jönköpings län 

2022/103 21 

§ 30 Svar på motion (SD) förbättring av säkerhet 
vid korsningen väg 128/Eksjöhovgårdsvägen, 
Sävsjö tätort 

2021/316 22 

§ 31 Svar på motion (S) om rullstolsgunga vid 
Sockerklaras aktivitetspark lekpark, Sävsjö 

2021/336 23 

§ 32 Svar på medborgarförslag om 
fartbegränsande åtgärder på Östra 
Esplanaden, Sävsjö 

2021/354 24 

§ 33 Svar på medborgarförslag om säker 
trafikmiljö vid Slättsjövägen, Vrigstad 

2021/345 25 

§ 34 Val av revisorssuppleant Komstad kvarn 2022/49 26 

§ 35 Förvärv av fastigheten Stigåsa 1:24, 
Stockaryd 

2021/421 27 

§ 36 Fokusområden 2022 kommunfullmäktige - 
arbetsprocess och finansiering 

2022/53 28 - 29 

§ 37 Verksamhetsindikatorer 2022 2022/107 30 

§ 38 Redovisning obesvarade motioner och 
medborgarförslag april 2022. 

2022/90 31 

§ 39 Vallsjöbaden 2022/91 32 

§ 40 Revidering av bolagsordning samt ändring av 
namn till Kommunassurans Försäkring AB 

2022/104 33 - 34 

§ 41 Ramverk för prissättningsmodell Höglandets 
IT 

2022/70 35 

§ 42 Direktiv till ombud vid årsstämma för 
Föreningen Sävsjöortens 
Företagshälsovårdscentral 

2022/156 36 
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§ 14  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 15  

 

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har ett medborgarförslag lämnats in. Antalet fordon har ökat 
i samband med ökad bebyggelse i området runt Torset och förslagsställaren anser att 
en hastighetsanpassning till 40 km är lämplig……………………………………………bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om trafiksituationen i Torset med omnejd. KS 2022/77 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16  

 

Valärenden 

Avsägelse från Pär-Erik Lantz (KD), Sävsjö, från uppdraget som suppleant i 
Njudung Energi Sävsjö AB, samt förslag till ny suppleant i Njudung Energi 
Sävsjö AB. KS 2022/50 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsägelsen från Pär-Erik Lantz (KD), Sävsjö, från uppdraget som 
suppleant i Njudung Energi Sävsjö AB, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del utse Daniel Karlsson (KD), Vrigstad till suppleant i 
Njudung Energi Sävsjö AB. 
 
 

Avsägelse från Dan Thelander (KD), Sävsjö, från uppdraget som ordinarie 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt val av ordinarie ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden. KS 2022/136 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsägelsen från Dan Thelander (KD), Sävsjö, från uppdraget som 
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 25 april 2022, 
samt 
 
att utse Bonnie Ekblad, Stockaryd, (KD), till ordinarie ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 26 april 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på suppleant i Njudung Energi AB från Kristdemokraterna. 
2. Avsägelse från Dan Thelander som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Berörda ledamöter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Njudung Energi AB 
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§ 17  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Utdelning av byggpris. 
2. Allmänpolitisk debatt. 
3. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni börjar klockan 14:00 
4. Granskning av Höglandets överförmyndarnämnd 2021. KS 2022/24 
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§ 18 Diarienummer: KS 2022/80 

 

Årsredovisning Sävsjö kommun 2021 med 
verksamhetsredovisningar 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Sävsjö kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2021 med 
tillhörande verksamhetsredovisningar. 

Sammanfattning 
Årsredovisning för Sävsjö kommun 2021 med verksamhetsredovisningar föreligger vid 
dagens sammanträde.  

Det ekonomiska resultatet för Sävsjö kommun blir för år 2021 48 miljoner. Det är 
betydligt bättre än budget och ett överskott som kan finansiera investeringar och 
därmed minska lånefinansieringen. Nämnderna redovisar tillsammans ett 
minusresultat på lite mer än 5 miljoner och det är framförallt socialnämnden som gör 
ett stort underskott med 12 miljoner. Pandemin har påverkat en hel del och det har 
också varit mer kostnader för funktionshinderomsorg och för individ- och 
familjeomsorg. Finansförvaltningen gör stort överskott som bland annat beror på 
ökade skatteintäkter och generella bidrag. Alla kommunala företag redovisar positivt 
resultat och tillsammans ger det ett utfall på drygt 27 miljoner.  

Kommunens nettoinvesteringar under 2021 landade på sammanlagt 45 miljoner vilket 
är betydligt lägre än budget som var på totalt 74 miljoner kronor. Avvikelserna beror 
på att flera investeringar har fått skjutas fram. En av större de investeringarna som 
genomfördes var byggnationen av en ny gång- och cykelväg i Rörvik.  

Den demografiska utvecklingen visar att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. 
Detta har fått stor påverkan på förskolan då behov av antalet förskoleplatser och den 
pedagogiska omsorgen ökat i kommunen under flera år. Det senaste året har behovet 
av förskoleplatser ökat mest i Vrigstad. Påverkan har också varit stor inom områdena 
stöd och omsorg då behovet av hemtjänst, hemsjukvård och olika former av 
dagverksamhet tilltar. Stora insatser har gjorts under året för att minska 
arbetslösheten och den minskar stadigt. Vid årsskiftet var den totala arbetslösheten i 
Sävsjö kommun 7 procent och det är något högre än länssnittet.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö kommun 2021 
2. Verksamhetsredovisningar 2021 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 127 och  

den 12 april 2022 § 160. 

Yrkanden 
Christer Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
Nämnder och styrelser 
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§ 19 Diarienummer: KS 2022/123 

 

Revisionsberättelse 2021 och beviljande av ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Anmälan av jäv 
Ledamöter som under året ingått i kommunstyrelsen och nämnder deltar inte i 
handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för berörd nämnd……………… bilaga 2. 

Sammanfattning 
Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser 
och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 
kommunens företag. Vid sammanträdet redovisar Björn Svensson, ordförande i 
kommunrevisionen, revisionsberättelse avseende Sävsjö kommuns årsredovisning för 
år 2021. 
 
Kommunrevisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns och 
att fullmäktige ska bevilja ledamöterna i styrelser, nämnder och beredningar 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsberättelse för år 2021 daterad den 8 april 2+22. 
2. Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 från KPMG. 

Beslutet skickas till 
Nämnder och styrelser 
Kommunrevisionen 
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§ 20 Diarienummer: KS 2022/81 

 

Årsredovisning 2021 för Sävebo AB samt direktiv till 
kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävebo AB till 
handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Sävebo AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävebo AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävebo AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 128 och den 

12 april 2022 § 161. 
4. Granskningsrapport för år 2021 daterad den 6 april 2022. 

Yrkanden 
Therese Petersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Sävebo AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 21 Diarienummer: KS 2022/82 

 

Årsredovisning 2021 för AB Sävsjö Industribyggnader samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för AB Sävsjö 
Industribyggnader till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med AB Sävsjö Industribyggnader. 

Sammanfattning 
Årsredovisning AB Sävsjö Industribyggnader samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning AB Sävsjö Industribyggnader 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 129 och  

den 12 april 2022 § 162. 

Beslutet skickas till 
AB Sävsjö Industribyggnader 
Ekonomiavdelningen 
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§ 22 Diarienummer: KS 2022/83 

 

Årsredovisning 2021 för Njudung Energi Sävsjö AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Njudung Energi Sävsjö 
AB till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Njudung Energi Sävsjö AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Njudung Energi AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger 
vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Njudung Energi AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 130 och  

den 12 april 2022 § 163. 
4. Granskningsrapport för Njudung Energi Sävsjö AB daterad den 25 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 23 Diarienummer: KS 2022/84 

 

Årsredovisning 2021 för Savman AB samt direktiv till 
kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Savman AB till 
handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Savman AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning SavMan AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning SavMan AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 131 och den 

12 april 2022 § 164. 
4. Granskningsrapport för år 2021 daterad den 16 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Savman AB 
Ekonomiavdelningen 
 

15



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-04-25 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 Diarienummer: KS 2022/85 

 

Årsredovisning 2021 för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävsjö-Vetlanda Fiber 
AB till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Sävsjö-Vetlanda Fiber AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 132 och den 

12 april 2022 § 165. 
4. Granskningsrapport för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB daterad den 21 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 25 Diarienummer: KS 2022/86 

 

Årsredovisning 2021 för Smålands Bredband AB samt direktiv 
till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Smålands Bredband AB 
till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Smålands Bredband AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Smålands Bredband AB samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Smålands Bredband AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 133 och den 

12 april 2022 § 166. 
4. Granskningsrapport för Smålands Bredband AB daterad den 19 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Smålands Bredband AB 
Ekonomiavdelningen 

17



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-04-25 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Diarienummer: KS 2022/87 

 

Årsredovisning 2021 för Sävsjö Näringslivs AB samt direktiv 
till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävsjö Näringslivs AB 
till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Sävsjö Näringslivs AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävsjö Näringslivs AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger 
vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö Näringslivs AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 134 och den 

12 april 2022 § 167. 

Beslutet skickas till 
Sävsjö Näringslivs AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 27 Diarienummer: KS 2022/88 

 

Årsredovisning 2021 för Stockarydsterminalen AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Stockarydsterminalen 
AB till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Stockarydsterminalen AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Stockarydsterminalen AB samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Stockarydsterminalen AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 135 och den 

12 april 2022 § 168. 
4. Granskningsrapport för år 2021 daterad den 6 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Stockarydsterminalen AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 28 Diarienummer: KS 2022/89 

 

Årsredovisning 2021 för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk 
förening samt direktiv till kommunens ombud 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävsjö Skyttecenter 
ekonomisk förening till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
föreningsstämma med Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening samt direktiv till kommunens 
ombud föreligger vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 136 och den 

12 april 2022 § 169. 
4. Granskningsrapport för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening daterad  

den 19 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening. 
Ekonomiavdelningen 
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§ 29 Diarienummer: KS 2022/103 

 

Årsredovisning 2021 för Mediacenter Jönköpings län 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende år 2021, 
samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till medlemskommunerna. Revisorerna för Mediacenter 
Jönköpings Län tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna årsredovisningen för år 
2019, samt bevilja direktionen för Mediacenter Jönköpings Län ansvarsfrihet för år 
2019. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv årsredovisning, revisionsberättelse för år 2021 samt hemställan om 

ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 
2. Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län.  
3. Revisionsberättelse förtroendevalda år 2021. 
4. Revisionsrapport, granskning av årsredovisning 2021. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 137 och den 

12 april 2022 § 170. 

Beslutet skickas till 
Mediacenter AB 
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§ 30 Diarienummer: KS 2021/316 

 

Svar på motion (SD) förbättring av säkerhet vid korsningen 
väg 128/Eksjöhovgårdsvägen, Sävsjö tätort 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att lyfta frågan om ökad säkerhet till 
Trafikverket, 
 
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige efter genomförd överläggning 
med Trafikverket, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionställaren har noterat ökning av antalet oskyddade trafikanter som passerar väg 
128 vid Eksjöhovgårdsängen i Sävsjö i samband med etablering av förskola och nytt 
bostadsområde.  Motionställaren vill att erforderliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
ska anläggas för en trygg och säker passage. 
 
Väg 128 är en statlig väg. Det är således inte kommunen som äger frågan om vilken 
passage som ska anläggas eller vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs. Den 
frågan äger Trafikverket. Däremot kan kommunen meddela Trafikverket att det 
behövs bättre åtgärder.  

Beslutsunderlag 
1. Motion (SD) 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 februari 2022. 
3. Åtgärdsvalstudie - förbättrad säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter, 

väg 128 vid Eksjöhovgårdsvägen i Sävsjö kommun. (Trafikverket 2015-06-14) 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 februari 2022 § 83. 

Yrkanden 
Lars Helgesson (SD) yttrar sig. 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna 
Utvecklingsavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 31 Diarienummer: KS 2021/336 

 

Svar på motion (S) om rullstolsgunga vid Sockerklaras 
aktivitetspark lekpark, Sävsjö 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad med hänvisning till att serviceförvaltningen inte har 
möjlighet att tillgodose tillgängligheten av en rullstolsgunga i relation till risker vid 
användandet. 

Sammanfattning 
Nyetablering av Sockerklaras aktivitetsområde/lekplats i Sävsjö är planerat till 2023. 
Motionens intention är att då också anlägga en rullstolsgunga för att tillgängliggöra 
Sockerklaras aktivitetsområde/lekplats.  
 
Det som i nuläget begränsar serviceförvaltningen att anlägga en rullstolsgunga är att 
rullstollsgungor avsedda för barn endast ska användas där det finns tillsyn av 
personal, övrig tid då tillsyn inte kan ges ska gungan hållas låst på grund av hög kläm- 
och skaderisk. 
 
Rullstolsgunga finns tillgänglig vid Hägneskolan i Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (S) om rullstolsgunga. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 9 mars 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 mars 2022 § 123. 

Yrkanden 
Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Serviceförvaltningen 
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§ 32 Diarienummer: KS 2021/354 

 

Svar på medborgarförslag om fartbegränsande åtgärder på 
Östra Esplanaden, Sävsjö 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anlägga en hastighetssänkande åtgärd genom en förhöjd gång- och cykelpassage på 
Östra Esplanaden i höjd med Spångens förskola, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att Sävsjö kommun ska överväga fartbegränsande åtgärder 
på Östra Esplanadens norra delar kring Spångens förskola och hänvisar till att det 
saknas hastighetssänkande åtgärder och övergångsställe kring förskolan Spången. 
 
Östra Esplanadens norra delar förbi och kring förskolan Spången är en av Sävsjö 
kommuns bredaste och rakaste lokalgator. Serviceförvaltningen instämmer i att 
befintliga hastighetssänkande åtgärder kan kompletteras och att det bör anläggas 
ytterligare en hastighetssänkande åtgärd med en säker gång- och cykelpassage i 
anslutning till förskolan Spången. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 9 mars 2022.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 mars 2022 § 124. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 33 Diarienummer: KS 2021/345 

 

Svar på medborgarförslag om säker trafikmiljö vid 
Slättsjövägen, Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till skrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen och förslaget att 
en utredning ska tas fram för framtida utbyggnad av gång- och cykelväg utmed delar 
av Slättsjövägen, anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag för ökad trafiksäkerhet utmed delar av Slättsjövägen har 
inkommit till kommunen. Medborgarförslaget framför flera olika åtgärder.   
 
Som svar på medborgarförslaget föreslås att en utredning ska göras i syfte att 
undersöka vilka förutsättningar som finns för en utbyggnad av gång- och cykelväg.  
Utifrån rådande hastigheter som underskrider den gällande hastighetsgränsen, 
framförs att en reglering avseende hastighetsbegränsning inte är den bästa åtgärden 
för ökad trafiksäkerhet. För att kunna se över skyltningen förbi Vrigstad skola och 
Prästhagens förskola krävs ett övergripande beslut om hur kommunen generellt ska 
skylta vid skola/förskola. Tillfälliga farthinder föreslås läggas ut under juni, juli och 
augusti, då badplatsen används som mest. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, säker trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter längs med 

Slättsjövägen 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 9 mars 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 11 mars 2022 § 125 och den 

12 april 2022 § 158. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 34 Diarienummer: KS 2022/49 

 

Val av revisorssuppleant Komstad kvarn 

Kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Jakob Swerlander från uppdraget som auktoriserad revisorssuppleant i 
stiftelsen Komstad kvarn från och med den 25 april 2022, samt 
 
att utse Daniel Palmberg till auktoriserad revisorssuppleant för stiftelsen Komstad 
kvarn från och med den 26 april 2022. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Komstad kvarns auktoriserade revisor Leif Göransson har bytt arbetsgivare 
vilket fått till följd att Leif och hans revisorssuppleant, Jacob Swerlander, nu arbetar 
på olika revisionsbyråer. Komstad kvarn har inkommit med ett muntligt önskemål om 
att få ändra revisorssuppleant till Daniel Palmberg som arbetar på samma 
revisionsbyrå som Leif. Detta för att förenkla revisorernas arbete. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 4 februari 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 18 juni 2019 § 281 och  

den 22 februari 2022 § 84. 
3. Stadgar stiftelsen Komstad kvarn. 
4. Registreringsbevis Komstad kvarn. 

Beslutet skickas till 
Berörda ledamöter 
Stiftelsen Komstad kvarn 
Ekonomiavdelningen 
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§ 35 Diarienummer: KS 2021/421 

 

Förvärv av fastigheten Stigåsa 1:24, Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna förslaget till köpeavtal för fastigheten Stigåsa 1:24 till en köpeskilling om 
180 000 kronor, samt 
 
att fastighetsinköpet belastar investeringsbudget för 2022. 

Sammanfattning 
Syftet med kommunens förvärv av fastigheten Stigåsa 1:24 är att möjliggöra en 
utbyggnad av spår 11 vid Stockarydsterminalen till en längd av 750 meter. På 
fastigheten har tidigare bedrivits en verkstad men under de senaste åren har ingen 
verksamhet funnits. Byggnader, mark och diverse inventarier i sämre skick ingår i 
köpet.  
 
Enligt förslag till köpeavtal tillträder kommunen fastigheten den 1 juni 2022.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 januari 2022 § 41 och föreslog då 
kommunfullmäktige att fastighetsinköpet ska belasta investeringsbudget för 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelser från utvecklingsavdelningen daterade den 1 december 2021 

och den 4 april 2022. 
2. Förslag till köpeavtal Stigåsa 1:24. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 25 januari 2022 § 41, den 8 

mars 2022 § 104 och den 12 april 2022 § 175. 

Yrkanden 
Kennerth Jonasson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 36 Diarienummer: KS 2022/53 

 

Fokusområden 2022 kommunfullmäktige - arbetsprocess och 
finansiering 

Kommunfullmäktige beslutar 
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.  
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2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 februari 2022 § 90 och  
den 8 mars 2022 § 105. 

3. Handlingsplaner barn och ungas välmående. 
4. Handlingsplan minskad klimatpåverkan. 
5. Handlingsplan tillväxt. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 37 Diarienummer: KS 2022/107 

 

Verksamhetsindikatorer 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsindikatorer 2022 för Sävsjö 
kommun.   

Sammanfattning 
Förslag på verksamhetsindikatorer för Sävsjö kommun under 2022. Förslagen har sin 
utgångspunkt i Sävsjö kommuns vision och de övergripande mål som anges nedan.  
 
Sävsjö kommuns vision: 
”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande 
kommun” 
• Barn och Unga (Barnvänliga) 
• Samhälle och Miljö (Gröna) 
• Stöd och Omsorg (Inkluderande) 

  
Kommunfullmäktiges övergripande mål 
• ”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 

organisationen med god kompetens.” 
• ” Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god 

ekonomisk hushållning” 
 
Verksamhetsindikatorerna ska presenteras på kommunen hemsida och uppdateras så 
snart nya data finns tillgängliga, i de flesta fall minst en gång per år. Hemsidan ska 
också, i den mån det är möjligt, innehålla länkar till den plats där statistiken första 
presenteras, oftast www.kolada.se 

Beslutsunderlag 
1. Presentation verksamhetsindikatorer. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 146 och den 

12 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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§ 38 Diarienummer: KS 2022/90 

 

Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag per 
april 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per april 
2022. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige redovisa de motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt. Motioner och medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag per april 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 mars 2022 § 141. 

Yrkanden 
Anders Griph (KD) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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§ 39 Diarienummer: KS 2022/91 

 

Vallsjöbaden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att för finansiering av verksamhet vid Vallsjöbaden under sommaren 2022, utöka 
socialnämndens budgetram med 425 000 kronor. 

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. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 8 mars 2022 § 109. 

Yrkanden 
Susanne Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 40 Diarienummer: KS 2022/104 

 

Revidering av bolagsordning samt ändring av namn till 
Kommunassurans Försäkring AB 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB. 

Sammanfattning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (organisationsnummer: 516406-0294) är ett 
kommunägt försäkringsbolag. Sävsjö kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 
 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt riskmanagementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans. Förslaget 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i 
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman 
den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 
koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen.  
 
Justering av bolagsordningen beror främst på följande skäl: 
 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  
 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  

 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, till exempel att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans 
Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska 
tillåtas framöver. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 14 mars 2022. 
2. Styrelsens förslag till bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 

daterat den 10 mars 2022.  
3. Styrelsens förslag till bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB i 

version med markeringar av ändringar samt med kommentarer, daterat den 
10 mars 2022.  

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 140 och  
den 12 april 2022 § 171. 

Beslutet skickas till 
Kommunassurans Försäkring AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 41 Diarienummer: KS 2022/70 

 

Ramverk för prissättningsmodell Höglandets IT 

Kommunfullmäktige beslutar 
att Sävsjö kommun ställer sig bakom ramverket för ny prissättningsmodell avseende 
Höglandets IT. 

Sammanfattning 
Höglandskommunernas kommundirektörer gav under inledningen av 2021 
kommunernas och Höglandsförbundets (HF) ekonomichefer, HIT samt 
digitaliseringsstrateger i uppdrag att genomlysa och granska nuvarande 
prissättningsmodell avseende Höglandets IT:s (HIT) tjänster. Arbetet påbörjades 
under våren 2021 och en avrapportering av det pågående arbetet gjordes i 
samband med HF:s strategidag 2021-09-02. 
 
Ramverk prissättningsmodellen är en överskådlig beskrivning och ramverk för en 
hybridmodell. Utifrån denna beskrivning ska en mer detaljerad modell arbetas fram 
och dokumenteras, för att tydliggöra hantering och hur kostnaderna ska fördelas. 
Denna ska årligen, inför ny budget, utvärderas och revideras i samråd mellan 
medlemskommunerna och HF. Framtagande och justeringar av anvisningarna ska 
genomföras av ekonomicheferna tillsammans med HF och beslutas av 
kommundirektörerna. 
 
Kommundirektörerna ställde sig bakom ramverket för ny prissättningsmodell vid 
möte 2021-12-16. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Höglandsförbundet daterad den 14 december 2021. 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat den 28 januari 2022. 
3. Presentationsmaterial. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 mars 2022 § 142 och  

den 12 april 2022 § 172. 

Beslutet skickas till 
Höglandets IT 
Ekonomiavdelningen 
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§ 42 Diarienummer: KS 2022/156 

 

Stadgar Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovårdscentral 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ge Sävsjö kommuns ombud vid föreningsstämma med Föreningen Sävsjöortens 
Företagshälsovårdscentral som direktiv  
 
att fastställa resultat och balansräkning, 
 
att enligt revisorns förslag bevilja styrelsens ordförande och ledamöter ansvarsfrihet, 
samt 
 
att ändra stadgar så att inbetalda avgifter kan tillfalla det gemensamma bolaget 
Företagshälsan Sävsjö AB. 

Sammanfattning 
Ett förslag har lagts att ändra stadgarna så att inbetalda avgifter som Föreningen 
Sävsjöortens Företagshälsovårdscentral erhåller, i fortsättningen kan tillfalla det 
gemensamma bolaget Företagshälsan Sävsjö AB. 

Beslutsunderlag 
1. Kallelse till föreningsstämma med Föreningen Sävsjöortens 

Företagshälsovårdscentral. 
2. Förslag till nya stadgar för Föreningen Sävsjöortens 

Företagshälsovårdscentral. 
3. Årsredovisning 2021 Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovårdscentral. 
4. Revisionsberättelse - Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovårdscentral. 
5. Årsredovisning 2021 Företagshälsan Sävsjö AB 
6. Revisionsberättelse – Företagshälsan Sävsjö AB 
7. Tjänsteskrivelse från personalavdelningen daterad den 20 april 2022. 
8. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 19 april 2022 § 181. 

Beslutet skickas till 
Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovårdscentral 
Företagshälsan Sävsjö AB 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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