
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-08-30 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 30 augusti 2022  
klockan 13:15 – 16:15 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C) 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 329 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader § 331 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Lars Edblad (SD) ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Matilda Henriksson (C)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 1 september 2022      
klockan 10:00 
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......................................................................... 
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328-340 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Matilda Henriksson (C)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

Anslagsdatum: 2022-09-02 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-09-24 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 328  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 329  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören och ekonomichefen om aktuella 
frågor. 
 

1. Covid  
2. Ukraina 
3. Sävsjö stadsfest 
4. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Kulturhuset under  

hösten 2022 
5. Boende för äldre 
6. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med skatteunderlagsprognos 
7. Säkerhet och åtgärder vid förstörelse, hot med mera under valrörelse 
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§ 330 Diarienummer: KS 2022/248 

 

Informationsärende - samverkan räddningstjänst 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören om den samverkan som sker med 
Höglandets Räddningstjänstförbund, HRF, bestående av Vetlanda och Nässjö 
kommuner.  
  
Samverkansavtal med HRF: 

• Samverkansavtal räddningschef 
• Samverkansavtal beredskapstjänster 
• Samverkansavtal insatsledare och inre befäl. 

 
Samverkansavtal inom länet: 

• Samverkansavtal inom Räddsam F och F-samverkan 
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§ 331   

 

Informationsärende - Ringgården 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Information lämnades om arbetet som pågår för renovering av äldreboendet 
Ringgården i Sävsjö. Bedömningen är att upphandling av byggnationen sker i oktober 
2022 med byggstart våren 2023.  
 
Vid sammanträdet påtalas den osäkerhet som råder när det gäller alla investeringar 
med anledning av instabilt ränteläge, kraftig inflation och höga elpriser. 
Kommunstyrelsen är tydlig med att renoveringen av det särskilda boendet Ringgården 
ska ske enligt planerad tidsplan.  

Beslutet skickas till 
Sävebo AB 
Ekonomiavdelningen 
Socialförvaltningen 
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§ 332 Diarienummer: KS 2022/63 

 

Svar på medborgarförslag om att införa anropsstyrd närtrafik 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att inte påbörja en kommunal utredning om övertagande av den anropsstyrda 
närtrafiken, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar en utredning samt ökad anropsstyrd närtrafik, då 
kollektivtrafiken inte anses tillfredsställande och tillgänglig i kommunen.  

Den anropsstyrda trafiken är en viktig tillgänglighetsfaktor för boende på 
landsbygden. Som förslagsställaren skriver ligger den anropsstyrda trafiken inom 
Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafiks ansvarsområde.  

Den anropsstyrda trafiken utgår från en modell med syfte att ge likställd service inom 
länets geografi, oberoende av vilken kommun invånarna bor i.  

Det pågår idag en utredning om förbättrad samverkan mellan kommuner och 
Jönköpings länstrafik och hur man utifrån den bättre ska kunna matcha invånarnas 
behov av mobilitet med möjlig förstärkning av mer flexibla och småskaliga lösningar. 
Detta skulle kunna ge påverkan på den idag så kallade anropstyrda trafiken.  

Denna process bör fortsatt ägas av Jönköpings länstrafik med kommunen som 
samverkanspart. Det skulle vara mycket kostsamt för kommunen att återta ansvaret 
över den anropsstyrda trafiken genom att bygga en egen lösning, som inte är 
länsgemensam. Kommunen kan däremot agera för att försöka påverka trafiken även 
om det ytterst är en beslutsfråga som ägs av Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterat den 16 juni 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 juni 2022 § 294. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 333 Diarienummer: KS 2022/215 

 

Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och 
reglemente 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Under hösten 2018 fattade kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Säysjö och Vetlanda 
beslut om att samverka kring Överförmyndarverksamheten genom att inrätta en 
gemensam nämnd och ett gemensamt kansli. Den gemensamma överförmyndar-
verksamheten startade den första januari 2019 med syftet att långsiktigt upprätthålla 
en verksamhet med god kvalitet, kompetens och rättssäkerhet samt att på ett 
kostnadseffektivt sätt klara en ökad ärendetilldelning. 

I samband med inrättandet av den gemensamma nämnden upprättades ett 
samverkansavtal och ett reglemente. Dessa dokument har nu reviderats mot bakgrund 
av att väsentliga delar i överenskommelsen behövde förtydligas. 

De reviderade dokumenten har tagits fram av Höglandets överförmyndarverksamhet i 
samråd med; Höglandets överförmyndarnämnd, samtliga kommuners 
kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden genom Höglandsförbundets 
direktions arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna samverkansavtalet och uppdra till 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att underteckna detsamma.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna reglementet för Höglandets 
överförmyndarnämnd. Eftersom samverkansavtal och reglemente berör fem 
kommuner måste likalydande beslut fattas i samtliga kommuner för att avtal och 
reglemente ska träda i kraft. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandets överförmyndarverksamhet daterat  

den 18 maj 2022 § 77. 
2. Samverkansavtal. 
3. Reglemente. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 juni 2022 § 296. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 334 Diarienummer: KS 2022/226 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta föreliggande reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med  
den första januari 2023. 
 
Mats Hermansson (M) och Kjell Lundkvist (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj § 217 beslutades att ge 
kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att uppdatera förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen med inriktning att det är hela kommunstyrelsen som ges möjlighet 
till information i ärenden och att därmed exempelvis presidiets gemensamma 
beredning inför kallelse till kommunstyrelsens sammanträden utgår. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj  

2022 § 49 om ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar 
mandatperioden 2023–2026”. 

2. Reviderat reglemente utifrån den partisammansatta gruppen förslag. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 juni 2022 § 297. 

Yrkanden 
Ordförande Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till Reviderat reglemente enligt förslag 
i kommunstyrelsen den 21 juni 2022 § 297, beslutsunderlag nr 1. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till Reviderat reglemente utifrån den 
partisammansatta gruppen förslag, beslutsunderlag nr 2. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ordförandens förslag. 
 
Mats Hermansson (M) begär omröstning. Kommunstyrelsen godkänner följande 
beslutsgång: 
 
Ja-röst för Reviderat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj  
2022 § 49 om ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 
2023–2026”, enligt förslag i kommunstyrelsen den 21 juni 2022 § 297. 
 
Nej-röst för Reviderat reglemente utifrån den partisammansatta gruppen förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla kommunstyrelsens 
förslag från den 21 juni 2022 § 297 enligt beslutsunderlag 1…………………………..bilaga 1. 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 
5. Protokollsutdrag Kretslopp Sydost direktionsmöte daterat  

den 6 maj 2022 § 10. 
6. Samrådsredogörelse Renhållningsordning 2023–2030, Sävsjö kommun. 
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 314. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 336 Diarienummer: KS 2022/230 

Gestaltningsprogram och tomtpriser för Tällevad III 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Gestaltningsprogram för Tällevad III, 
 
att tills vidare undanta tomterna T9, T10, T12, T13, T15 och T16 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 
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. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 316. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 337 Diarienummer: KS 2022/255 

 

Undersökningssamråd inför nytt tillstånd för 
vattenverksamhet vid vattentäkten i Vrigstad 

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

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 318. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Njudung Energi AB 
Myndighetsförvaltningen 
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§ 338 Diarienummer: KS 2022/231 

 

Samråd för förslag till ny översiktsplan för Vaggeryds 
kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom utvecklingsavdelningens remissyttrande 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.  

I förslagets utvecklingsinriktning lyfts också viktiga samband för natur- och friluftsliv 
fram. I anslutning till Brunnstorpsmossens riksintresseområde för naturvård finns 
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Utdragsbestyrkande 

 

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.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 319. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Vaggeryds kommun 
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§ 339  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till nästkommande beredande sammanträde med kommunstyrelsen inbjuda 
personalchef Åke Blomqvist för information om ärende a och b, 
 
att till nästkommande beredande sammanträde med kommunstyrelsen inbjuda 
serviceförvaltningens chef Erika Tor Rundblad för information om ärende c och d,  
 
att notera att kommunstyrelsen välkomnar ledamoten och tillika nyblivna mamman 
Matilda Henrikssons (C) dotter att under hösten 2022 delta vid kommunstyrelsens 
sammanträden, samt  
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
a) Arbetstider för anställda 
b) Rutiner vid rekrytering av personal 
c) Förbättrad trafiksäkerhet genom ansning av häckar, buskar och träd. 
d) Minskad elförbrukning för elljusspår genom LED-belysning och 

tidsstyrning. 

Beslutet skickas till 
Åke Blomqvist 
Erika Tor Rundblad 
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§ 340  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Brev från Ukrainas ambassadör i Sverige. KS 2022/266 
2. Personalstatistik juli. KS 2022/48 
3. Till Sveriges kommunpolitiker om energiförsörjning. 
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