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§ 16   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 17   

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om tekniska ärenden. 
 
Byte av kylanläggning och sarg i Sävsjö ishall. Upphandlingen har avbrutits och 
investeringen flyttas till nästa år. 
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§ 18   

 

Informationsärende - kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist.  
 
Pandemi 
 
En intensiv smittspridning sker, i första hand omikronvarianten. Prognosen är att den 
höga smittspridningen håller i sig några veckor ytterligare. Karantänsreglerna har 
lättats för flertalet. Testning gäller fortsättningsvis enbart för vissa grupper. Läget i 
förvaltningarna är ansträngt men under kontroll. Smittspridning inom skolan, 
inriktningen är att undervisning ska ske på plats. Sävsjö ligger något under snittet i 
länet vad gäller antal vaccinerade. 
 
Krisledningsnämnd 
 
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. Uppdraget innebär att i en 
extraordinär händelse ta över beslutanderätten i förvaltningsövergripande frågor från 
övriga nämnder. Krisledningsnämnden leds av kommunstyrelsens ordförande. 
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§ 19   

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om näringslivsfrågor.  
Antal idéer till nya företag har minskat något kopplat till pandemin. Uppföljning har 
gjorts avseende startade företag av utlandsfödda, där nöjdhet noteras med att få hjälp 
med kontakter till myndigheter och banker. Utmaning med förståelse för processer 
med exempelvis att söka tillstånd.  
 
Kommunens industrier märker av höjda priser och höga energipriser. I stort sett 
upplevs att industrin klarat påfrestningarna under pandemin tillfredsställande. 
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§ 20  

 

Informationsärende - fastighetsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella fastighetsfrågor. 
 
Redovisning av kommande renovering av stadshotellet i Sävsjö, vilken ska samordnas 
med centrumutveckling.  
 
Bårhusets renovering är igång och beräknas vara klar i april. Hyresjustering har skett 
med anledning av att renoveringen blev försenad. Södergårdens och Ringgårdens kök 
renoveras. Röda längan i Stockaryd utökas med en lägenhet. Ombyggnation till kontor 
pågår i fastigheten Branten i Sävsjö. 
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§ 21 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik för december 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till kommande beredande sammanträde med kommunstyrelsen bjuda in 
personalchef Åke Blomqvist för information om sjukfrånvaro på socialförvaltningen, 
samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistiken för december 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik december 2021. 
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§ 22 Diarienummer: KS 2022/3 

 

Informationsärende - återrapportering till kommunstyrelsen 
om dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i april 2021 om en återrapportering om arbetet med 
dataskyddsförordningen i kommunen och dataskyddsgruppens arbete under år 2021. 
Personuppgiftssamordnare presenterar därmed:  
 

• En sammanfattning av de personuppgiftsincidenter som anmälts under året. 
• En sammanfattning av det arbete som genomförts inom ramen för arbetet 

med dataskyddsförordningen.  
• Dataskyddsgruppens fokus och åtgärder under år 2021 och planer för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 4 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Dataskyddsgruppen 
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§ 23 Diarienummer: KS 2021/58 

 

Informationsärende - badbiljetter till pensionärer 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2021 § 430 om bidrag till badbiljetter 
till Pensionärernas riksorganisation, PRO, i Sävsjö kommun. Beslutet öppnade även 
upp för annan pensionärsorganisation att få del av motsvarande erbjudande. 
 
SPF Seniorerna har ansökt om bidrag och kultur- och fritidsnämnden avsätter medel 
till ändamålet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterat den 16 november 2021 § 430. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 24 Diarienummer: KS 2022/1 

 

Informationsärende - nämndernas interna kontroll 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av socialnämndens interna kontrollplan 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 8 december 2021 § 224. 
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 5 november 2021. 
3. Plan för intern kontroll 2022 socialnämnden. 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 25 Diarienummer: KS 2021/315 

 

Informationsärende - lokaler motorcrossgymnasium 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående arbete med lokaler för planerat 
motocrossgymnasium. Åtta elever har antagits till RIG, Riksidrottsgymnasium.  
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§ 26 Diarienummer: KS 2022/29 

 

Informationsärende - frågor angående handläggning av 
miljöfrågor och bygglovsärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bjuda in företrädare för myndighetsnämnden till dialogmöte, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Jan Holmqvist redogör för ärende kopplat till myndighetsnämndens 
verksamhet. 
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§ 27 Diarienummer: KS 2021/364 

 

Svar på motion (S) om cigarettbehållare i kommunens 
tätorter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Från och med den första januari 2022 träder en ny lag i kraft som gör det förbjudet att 
slänga fimpar och annat småskräp på marken. Motionen föreslår i samband med detta 
att cigarettbehållare införskaffas till kommunens tätorter. 

Enligt Skräprapporten 2021 från Håll Sverige Rent tycker flertalet att det är viktigt att 
minska på nedskräpningen. I en observationsstudie av rökare från vintern 2020 gjord 
av Håll Sverige Rent visar studien att två av tre cigarettfimpar hamnar på marken, i 
enkätstudien uppger en av tio att de slänger fimpar på marken. Studien visar också att 
det är närheten till en papperskorg eller askkopp som gör om rökaren väljer att slänga 
sin fimp fel eller rätt. Bland rökare med mindre än två meter till papperskorgen är 
nedskräpningen lägre och betydligt högre bland de med fem meter eller mer till 
papperskorgen. Utifrån de fakta som finns i Skräprapporten 2021 bedömer 
serviceförvaltningen att ökat antal cigarettbehållare inte kommer ge någon avsevärd 
effekt på nedskräpningen.  

Beslutsunderlag 
1. Motion (S) om cigarettbehållare 
2. Skräprapporten 2021 
3. Exempel täthet papperskorgar 
4. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 16 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Diarienummer: KS 2021/330 

 

Svar på två medborgarförslag om att anordna 
hundrastgårdar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att kommunen i dagsläget avstår från att prioritera hundrastgårdar och 
hänvisar till möjligheten att organisera en föreningsdriven verksamhet, samt 
 
att därmed anse medborgarförslagen besvarade. 

Sammanfattning 
Det har inkommit två medborgarförslag med önskemål om att kommunen ska anlägga 
hundrastgårdar. Förslagsställarna anser att detta ska ge möjlighet för hundägare och 
hundar att mötas och umgås och att hundarna ska kunna röra sig utan koppel. 
Förslagsställarna har önskemål om att hundrastgårdarna ska ha staket, tillgång till 
vatten, belysning, parksoffa, träd för skugga, parkeringsplatser mm.  
 
Under de senaste åren har det inkommit flera medborgarförslag med önskemål om att 
anlägga hundrastgård. Dessa förslag har avslagits. Bedömningen är att det i dagsläget 
är svårt att avsätta resurser och prioritera hundrastgårdar. Det som skulle kunna göra 
det möjligt att anlägga en hundrastgård är om en stabil förening med ett större antal 
medlemmar tar på sig ansvaret för att anlägga och sköta om driften av en 
hundrastgård. Föreningen uppmanas att i första hand söka bidrag för att anlägga 
hundrastgården hos extern part till exempel Leader Linné och i samband med det 
ansöka hos Sävsjö kommun om delfinansiering. Om en ansökan kommer in till Sävsjö 
kommun om att en förening vill anlägga en hundrastgård kommer 
samhällsbyggnadsavdelningen se över var i kommunen det kan vara lämpligt att 
anlägga en hundrastgård på kommunal mark för att ett nyttjanderättsavtal av marken 
ska kunna tecknas med föreningen.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om hundpark i Vrigstad KS 2021.1414 
2. Medborgarförslag – om att anordna hundrastgårdar KS 2021.1715 
3. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 14 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Diarienummer: KS 2021/278 

 

Svar på medborgarförslag om etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att de föreslagna etiska 
riktlinjerna redan grundläggs i lagstiftning, samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över nämnders verksamhet. 

Sammanfattning 
Den 16 augusti inkom ett medborgarförslag om att införa etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun. Ett förslag på riktlinje som uttrycks i 
medborgarförslaget är att all myndighetsutövning ska ske på saklig och opartisk 
grund.  
 
Enligt gällande lagstiftning är det redan tvingande för myndigheter att deras 
handläggning och beslutsgång är neutral och opartisk. I Förvaltningslagen (2017:900) 
§ 5 uttrycks att principerna legalitet, objektivitet och proportionalitet ska genomsyra 
myndigheternas arbete. Att myndigheter måste uppfylla saklighet och neutralitet 
tydliggörs även i grundlagen, Regeringsformen kap 1 § 9. 
 
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet. 
 
Enligt följande lagrumshänvisningar så måste offentlig verksamhet alltså redan 
förhålla sig till vad som ingår i förslagsställarens förslag om etiska riktlinjer. I fallet 
som beskrivs i medborgarförslaget så finns det tillsyns- och kontrollinstanser som har 
i uppdrag att granska om kommunala myndigheters förhåller sig till aktuell 
lagstiftning och att motiveringen av beslutet vid myndighetsutövning är tillräcklig. 
Som kommunmedlem har man även rätt att överklaga kommunala beslut enligt 
aktuell lagstiftning (laglighetsprövning eller som förvaltningsbesvär vid exempelvis 
myndighetsutövning). Den kommunala myndigheten ska sedan följa de domar och 
beslut från domstolar och tillsynsmyndigheter, som också föreslås ingå i riktlinjerna 
av förslagsställaren. Genom rätten att överklaga och tillsynsmyndigheters granskning 
uppfylls riktlinjernas syfte.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till att de föreslagna etiska riktlinjerna redan grundläggs i lagstiftning och 
till kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnders verksamhet enligt 
kommunstyrelsens reglemente § 1, antaget 2021-03-22 § 39. 
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Beslutsunderlag 
1. Medborgaförslag om att införa etiska riktlinjer för all myndighetsutövning, 

daterat den 16 augusti 2021. 
2. Beslut från kommunstyrelsen, daterat den 19 oktober 2021 § 399. 
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 13 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Diarienummer: KS 2021/399 

 

Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella 
risker 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
KPMG har fått i uppdrag av Sävsjö kommuns revisorer att granska god ekonomisk 
hushållning och den långsiktiga finansiella planeringen. KPMG har avlämnat en 
granskningsrapport, daterad 2021-10-20, som de förtroendevalda revisorerna har 
godkänt. Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från kommunrevisionen daterad den 11 december 2021. 
2. Granskningsrapport KPMG ”Granskning av god ekonomisk hushållning och 

finansiella risker”. 
3. Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen daterad den 19 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Diarienummer: KS 2022/9 

 

Direktiv för budgetarbetet 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag att förbereda information och 
överläggning om hantering av ej använda lokaler vid sammanträde med 
budgetberedningen den 15 februari 2022, samt 

att i övrigt överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2023–2025. 

Sammanfattning 
Under våren 2022 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag till verksamhetsplan 
för åren 2023 till 2025 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut i detta 
ärende i juni 2022. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget, 
med vissa så kallade tekniska justeringar.  

För år 2023 och framåt gäller att verksamhetsplanen ligger kvar på samma nivå som 
2022 men med tekniska justeringar som indexering av resultatenheterna och 
internhyror, uppräkning för löneökningar samt justering för ändrat elevantal och 
kapitaltjänstkostnader. Eventuella satsningar måste finansieras via omdisponering av 
den egna verksamheten. Till kommunfullmäktige ska sådana omdisponeringar 
redovisas. 

Kommunens ledningsgrupp får i uppdrag att jobba med kostnadsminskningar på 3,6 
mkr årligen. Det är viktigt att fortsatt jobba med rationaliseringar genom till exempel 
investeringar eller hitta nya arbetssätt. Detta arbete ska göras med ett långsiktigt 
hållbart perspektiv där både anställda och kommuninvånares bästa är i fokus.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 19 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Marie Hogmalm 
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§ 32 Diarienummer: KS 2022/7 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023–2025 allmän 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

ställa sig bakom förslaget till investeringsbudget för kommunstyrelsens allmänna 
ärenden 2023–2025, samt 

att överlämna förslaget till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret begär för 2023, 13 850 000:-, för 2024,  26 600 000:- och 
för 2025, 21 400 000:- i investeringsmedel. Dessa summor inkluderar 
räddningstjänstens investeringsäskande, men exkluderar fastighetsförvaltningens. 
Dessa inlämnas separat av kommunens fastighetsförvaltare Sävebo AB. 

Beslutsunderlag 
1. Tre tjänsteskrivelser från kommunledningskontoret daterade den 21 januari 

2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Diarienummer: KS 2022/15 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023–2025 teknisk 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen och Tomas Lundin, 
gata/parkchef redovisar förslag på investeringsbudget för teknisk nämnd för åren 
2023–2024.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 14 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Diarienummer: KS 2022/22 

 

Investeringsförslag från nämnderna 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera lämnade investeringsförslag, samt 

att överlämna förslagen till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för nämndernas investeringsbehov 2023–2025. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn-och utbildningsnämnden daterat den 12 januari  

2022 § 11. 
2. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad  

den 29 november 2021. 
3. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 12 januari  

2022 § 9. 
4. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 7 december 2021. 
5. Presentation från ekonomichefen. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 35 Diarienummer: KS 2022/10 

 

Remissvar förbättrad förpackningsinsamling 

Kommunstyrelsen beslutar 
att Sävsjö kommun ställer sig positiv till att kommunerna tar över ansvaret för 
förpackningsinsamlingen, 

att Sävsjö kommun ser det som viktigt att både kommunen och dess 
avfallsorganisation garanteras full kostnadstäckning och att införandeperioden blir så 
lång att kommunen kan ta över ansvaret på ett effektivt sätt, både kopplat till själva 
insamlingen, men också till själva insamlingens resultat, 

att i övrigt hänvisa till yttrande från Sveriges Kommuner och Regioner, samt 

att skicka tjänsteskrivelsen till Regeringen som kommunens remissvar på 
promemorian Förbättrad förpackningsinsamling. 

Sammanfattning 
Sedan ett antal år ansvarar idag förpackningsindustrin själva för insamling av 
förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter. I Sävsjö kommun sker denna 
insamling framförallt vid återvinningscentraler där FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) ansvarar för skötsel och hämtning av lämnat förpackningsavfall. 
Sedan den 1 januari 2022 ansvarar Sävsjö kommun för insamlingen av returpapper vid 
dessa stationer.  

I promemorian föreslås att detta ansvar ska flyttas över till kommunerna. Det ska ske 
successivt, men vara fullständigt genomfört till den 1 januari 2026. Det skall 
kombineras med den sedan tidigare beslutade fastighetsnära insamlingen av 
förpackningar och returpapper, vilket ställer krav på kommunerna att samla in 
förpackningar och returpapper mer fastighetsnära än vad som sker med dagens 
system med återvinningsstationer. 

Då Sävsjö kommun ingår i ett kommunalförbund, Kretslopp Sydost, som ansvarar för 
insamlingen av hushållssopor med mera, kommer uppdraget att organisera 
förpackningsinsamlingen att ligga på denna organisation. Kostnaden kommer dock 
belasta kommunen.  

Sävsjö kommun ställer sig positiv till att kommunerna tar över ansvaret för 
förpackningsinsamlingen.  

I likhet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ser kommunen det som viktigt 
både att kommunen garanteras full kostnadstäckning och att införandeperioden blir så 
lång så att kommunen kan genomföra den fastighetsnära insamlingen på ett effektivt 
sätt, både kopplat till själva insamlingen, men också till själva insamlingens resultat. 
Ur ett kretsloppsperspektiv behöver så mycket som möjligt av de förpackningar som 
används av olika former av tillverkare återanvändas. 

I övrigt hänvisar Sävsjö kommun till SKR:s yttrande. 
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Beslutsunderlag 
1. Regeringens promemoria ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller 

för kommuner och producenter” M2021/02118. Promemoria En förbättrad 
förpackningsinsamling- nya roller för kommuner och producenter.pdf 

2. Sveriges Kommuner och Regioners yttrande över regeringens promemoria 
21/01420 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
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§ 36 Diarienummer: KS 2021/431 

 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen  
2022–2033 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Regeringskansliet samt för 
kännedom till Region Jönköpings län. 

Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen har Trafikverket remitterat sitt förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Planen beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas och omfattar bland annat drift och 
underhåll samt investeringar i statliga vägar och järnvägar. Den statliga 
planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder 
kronor.  
 
Regeringen förväntas ta beslut om den nya nationella planen någon gång under 2022.  
 
Sävsjö kommuns remissutlåtande 
Sävsjö kommun är generellt positiv till förslaget till nationell plan, men vill lyfta fram 
tre punkter som regeringen kommer att behöva beakta till antagandet av den 
nationella planen.  
 

- Satsningen på nya stambanor behöver finansieras utanför ordinarie 
budgetram för att kunna byggas ut snabbare och för att säkerställa ett 
ekonomiskt utrymme för drift och underhåll av befintliga 
transportinfrastruktur. 

- Satsningen på nya stambanor – som i stort handlar om att knyta ihop 
storstadsregioner – riskerar också att trycka undan satsningar som främjar 
Sveriges landsbygdsområden. Det är viktigt att den nationella planen 
möjliggör satsningar i hela Sverige.  

- Satsningar på järnväg är positiva – men behöver bli ännu större. Satsningar i 
anslutning till Stockarydsterminalen, fortsatta satsningar utmed Södra 
stambanan, ett stationsläge vid A6/Ryhov i Jönköping och dubbelspår mellan 
Alvesta och Växjö är exempel på viktiga investeringar för näringslivet och 
människorna som bor i Sävsjö kommun.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss av förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur. 
2. Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, 

Trafikverket, www.trafikverket.se/nationellplan 
3. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 14 januari 2022. 
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Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Region Jönköpings län 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 37 Diarienummer: KS 2021/440 

 

Remittering av regional transportplan för Jönköpings län 
2022–2033 

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional transportplan som nu är 
ute på remiss till berörda aktörer. Den regionala transportplanen för Jönköpings län 
visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av 
investeringar i transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022–2033.  
 
Region Jönköpings läns slutliga förslag till transportplan kommer att skickas till 
Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av 
Regionfullmäktige sommaren 2022.  
 
Sävsjö kommuns remissutlåtande 
Sävsjö kommun är generellt positiv till förslaget till regional plan. Sävsjö kommun ser 
också positivt på fördelningen av ekonomiska medel som möjliggör en hållbar 
utveckling i hela länet. Planförslaget är väl genomarbetat och tydligt. Kommunen vill 
dock lyfta fram tre synpunkter. 
 

- Bristutredningen av väg 30 ska inte begränsas till att studera åtgärder som 
inte kräver omfattande ombyggnationer. Vissa omfattande ombyggnationer 
kan komma att krävas utmed sträckan – något som inte får begränsas i 
utredningsskedet.  

- Det finns två objekt som regionen behöver ha ögonen på i framtiden. Det 
handlar bland annat om väg 127 från Värnamo till Vetlanda som kan komma 
att behöva byggas ut i samband med att en station för den nya stambanan 
etableras i Värnamo. Dessutom behöver väg 761 få en ny sträckning i Sävsjö 
för att skapa bättre förutsättningar för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

- Satsningarna på plattformsförlängningar bör också omfatta 
plattformsförlängningar utmed Södra stambanan – inte bara 
Jönköpingsbanan. 

Beslutsunderlag 
1. Remittering av regional transportplan för Jönköpings län 2022–2033. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 19 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 38 Diarienummer: KS 2021/441 

 

Revidering av äldreplan Sävsjö kommun med sikte på 2030 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att ställa sig bakom socialförvaltningens justeringar i Äldreplan för Sävsjö kommun 
2018–2023 med sikte på 2030. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav socialnämnden 2020-10-06, § 339, uppdraget att ta fram ett 
förslag på organisation av särskilda boenden i kommunen. Utredningen ska också ta 
fram förutsättningar, möjligheter, kostnader och konsekvensbeskrivning för en 
nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ att förlägga 
demensverksamhet där. 
 
Boendeutredningen antogs i socialnämnden den 2021-01- 13 § 12.   

Den 2021-03-09 § 91, ställer kommunstyrelsen sig bakom boendeutredningen samt 
uppdrar till socialförvaltningen att återkomma med en justering av befintlig äldreplan 
utifrån boendeutredningen och de förändringar som skett sedan antagandet. 

Vid socialnämndens sammanträde den 8 december ställde sig nämnden bakom de 
justeringar som gjorts i Äldreplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 8 december 2021 § 223. 
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 28 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 16 december 2021 § 31. 
4. Äldreplan 2018–2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030, antagen i 

kommunfullmäktige 2018-05-21. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Diarienummer: KS 2022/8 

 

Föreningsvandring 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att anvisa 150 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till 
finansiering av kultur- och fritidsnämndens kostnader för föreningsvandringar under 
2022. 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen för kommunfullmäktiges fokusområde barn och unga i riskzonen 
provade under sista halvåret 2021 att genomföra föreningsvandring för att få fler 
vuxna på stan under kvällar på helger. Arbetet med föreningsvandring är ett 
samarbete mellan fritidsgården, kommunens fältare och föreningslivet. Arbetet har 
fallit väl ut och under 2022 önskar arbetsgruppen en budget på 150 000 kronor för att 
under ca 60 kvällar/nätter kunna genomföra föreningsvandring. Det är framför allt 
under perioden april – september samt under lov och storhelger i samråd med fältarna 
och fritidsgården.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från arbetsgruppen barn och unga i riskzonen daterad  

den 14 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Diarienummer: KS 2022/20 

 

Återställa statyn "Annas minne” 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att utöka investeringsbudgeten för kultur- och fritidsnämnden med 90 000 kronor för 
att återställa den vandaliserade statyn ”Annas minne” i Perennparken, Sävsjö. 

Sammanfattning 
2016 invigdes betongskulpturerna ”Annas minne” i Perennparken. Utsmyckningen är 
resultatet av ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och Sävsjöpojkarna. De 
ska påminna om ”Anna” en av många som vårdades på Sävsjö sanatorium. Verket är 
till minne av Anna, två skulpturer med några sekunders mellanrum. Hon betraktar sig 
själv utifrån och funderar på hur hennes liv kommer bli. Konstnär är Katarina Vallbo.  
 
Under sommaren 2020 förstördes en av skulpturerna vilket har gjort att hon sedan 
dess inte har kunnat pryda parken. Kostnaden för att återställa ”Anna” i ursprungligt 
skick bedöms till 90 000 kronor, vilket inte ryms i kultur- och fritidsnämndens 
budget. Utifrån diskussion som har förts i kultur- och fritidsnämnden har chefen för 
serviceförvaltningen fått i uppdrag att undersöka om kommunstyrelsen har ett 
intresse i att utöka kultur- och fritidsnämndens budget med 90 000 kr för att kunna 
återställa skulpturen. Enligt konstnären kommer den nya skulpturen göras med mer 
armeringsmaterial så att den ska hålla bättre i framtiden.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 17 januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Susanne 

Sjögren (S) daterad den 17 januari 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 Diarienummer: KS 2021/421 

 

Utbyggnad för att möta ny spårstandard 
Stockarydsterminalen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att köpa in fastigheten Stigåsa 1:24 för 180 000 kronor, 

att fastighetsinköpet belastar investeringsbudget för 2022, samt 

att uppdra åt utvecklingsavdelningen att genomföra fastighetsinköpet. 

Sammanfattning 
För att kunna möta näringslivets krav på konkurrenskraftiga transporter längs järnväg 
behöver Stockarydsterminalen liksom avlastningsspåret, spår 11, förlängas. Detta då 
tågstandarden idag går mot allt längre tågset. För genomförande av detta projekt 
behövs markåtkomst och tillgång till en privatägd oanvänd fastighet utmed södra 
stambanan.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 11 januari 2022 § 6. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 1 december 2021. 
3. Utkast köpeavtal. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 42 Diarienummer: KS 2021/423 

 

Intern kontrollplan kommunstyrelsens tekniska verksamhet - 
uppföljning 2021 och intern kontrollplan 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2021 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens 
tekniska verksamhet, samt 
 
att för år 2022 fastställa intern kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska 
verksamhet.  

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll för Sävsjö kommun står att nämnderna varje år ska 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna ska 
genomföra riskbedömning för sina verksamheter. Till detta bör man ta fram en risk-
och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
1. Plan för intern kontroll teknisk nämnd 2022 
2. Uppföljning intern kontrollplan 2021 
3. Tjänsteskrivelse daterat den 39 november 2021 från serviceförvaltningen. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 489 och 

den 11 januari 2022 § 11. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 43 Diarienummer: KS 2021/378 

 

Översiktsplan för Nässjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till Nässjö kommun avge följande remissyttrande: 
 
Sävsjö kommun ser generellt positivt på det framtagna planförslaget och anser att det 
verkar vara väl genomarbetat och med tydliga ställningstaganden. Särskilt positivt är 
satsningen på hela kommunen och flerkärnighet där alla mindre tätorternas 
utvecklingspotential lyfts fram.  
 
Sävsjö kommun anser att det är viktigt att utreda vilka konsekvenser en 
vindkraftspark i Fallamosse-området kan få på värdet för riksintresset för naturvård. 
Fallamosse-området är ett våtmarksområde som delvis utgör upprinningsområde för 
Vrigstadån. Utredningen bör säkerställa att anläggandet av vindkraft och anslutande 
vägar inte riskerar att påverka områdets hydrologi och de nedströms 
vattenförekomsterna negativt. För Sävsjö kommuns del är det särskilt viktigt att 
mossarna uppströms Vrigstad även fortsatt ska kunna fördröja vatten under regniga 
perioder för att inte öka sannolikheten för framtida översvämningar i ån genom 
Vrigstad.  
 
I Länsstyrelsens underlag till den regionala handlingsplanen för arbetet med grön 
infrastruktur lyfts en stor värdetrakt för barrskog fram som kallas Höglandets 
barrskogsområde. Området omfattar bland annat Fallamosse-området, 
Brunstorpsmossen, Tomtabacken och ett antal naturreservat. Igenom området 
passerar dessutom Höglandsleden. Området skulle kunna lyftas fram mer med tanke 
på dess potential för utvecklingen av naturturism – och bör i så fall göra det 
gemensamt av kommunerna.  

Sammanfattning 
Nässjö kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan och har nu skickat ut det 
för samråd. Översiktsplanen består av planförslag, planeringsunderlag och 
miljökonsekvensbeskrivning. . 

Beslutsunderlag 
1. Samråd – Översiktsplan för Nässjö kommun. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 19 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 44 Diarienummer: KS 2021/438 

 

Motion (M) - avveckla bemanningsenheten 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att avslå motionen med hänvisning till yttrande i skrivelse från Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

Sammanfattning 
Bemanningsenheten startade 2017 med syfte att avlasta verksamheterna inom 
socialförvaltningen och tekniska förvaltningen avseende rekrytering av personal. 
 
Den Moderata fullmäktigegruppen föreslår att bemanningsenheten ska avvecklas och 
att kostnaden för bemanningsenheten återgår till förvaltningarna. 
 
Skrivelse från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnats. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) föreslår att ärendet ska överlämnas till nästkommande 
sammanträde med följande beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att avslå motionen med hänvisning till yttrande i skrivelse från Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar att motionen ska remitteras till socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast den 25 mars 2022. 
 
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
remitteras enligt Mats Hermanssons (M) yrkande och finner att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 
 
Mats Hermansson (M) begär votering. 

Propositionsordning  
 
Följande propositionsordning godkänns: 
Den som röstar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja. Den 
som röstar att ärendet ska remitteras till socialnämnden och barn- 
utbildningsnämnden röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 
 
Med 7 Ja-röster och 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) 
2. Skrivelse från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 45 Diarienummer: KS 2021/437 

 

Motion (M) - gästhem i alla länsdelar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast den 25 mars 2022. 

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

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 46 Diarienummer: KS 2021/397 

 

Medborgarförslag  om gatubelysning längs Dansbanevägen, 
Vallsjöbaden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen för yttrande senast  
den 25 mars 2022. 

Sammanfattning 
För att skapa en tryggare trafiksituation önskar boende i Vallsjöbaden att kommunen 
säkerställer fungerande belysning längs Dansbanevägen. Antalet boende i området har 
ökat på senare år i samband med utbyggnad av vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 47 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 1/2022. KS 2021/453 
Parkeringstillstånd 2/2022. KS 2021/454 
Personuppgiftsbiträdesavtal MediaflowPro uppdaterad för Video Manager.  
KS 2022/18 
Fullmakt till chefsjurist Lars-Åke Svensson att företräda kommunen. KS 2022/26 
 

40



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-01-25 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 48   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att inga övriga ärenden finns att redovisa vid dagens sammanträde. 
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§ 49   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Synpunkt om medborgarförslag. 
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§ 50   

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att samtliga närvarande ledamöter känner sig tillfreds med mötets 
genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar samtliga kommunstyrelsens närvarande 
ledamöter på distans förutom kommunstyrelsens ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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