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Christer Sandström (C) 
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Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
§§ 469, 479-482, 487, 489 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 469, 479-482, 487, 489 
Olle Denke, säkerhetssamordnare § 483 
Martina Arvidsson, barn- och utvecklingschef § 474 
Marianne Sandberg, controller § 488 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef §§ 473, 477, 485 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare § 473 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
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 Mats Hermansson (M)    
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Anslagsbevis 
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Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-01-13 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 467 Godkännande av ärendelista   

§ 468 Kommundirektören informerar   

§ 469 Informationsärende - tekniska frågor   

§ 470 Informationsärende - coronapandemin   

§ 471 Informationsärende - personalstatistik 
november 2021 

2021/46  

§ 472 Informationsärende - utvärdering 
sommarjobb för unga 2021 

2021/406  

§ 473 Informationsärende - översiktsplan och 
beslut om internt samråd 

2019/17  

§ 474 Informationsärende - utredning 
gymnasiesamverkan 

2021/299  

§ 475 Svar på motion (V) om uppmuntran till 
vikarier genom till exempel bad- eller 
biobiljetter 

2021/321  

§ 476 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-
2024 Höglandsförbundet 

2021/428  

§ 477 Planuppdrag i Vrigstad Gästgivaregård 1:96 2021/420  

§ 478 Utbyggnad för att möta ny spårstandard 
Stockarydsterminalen 

2021/421  

§ 479 Hastighetsbegränsningar i Sävsjö 2021/376  

§ 480 Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att 
anlägga fotbollsplaner 

2021/322  

§ 481 Rivning av scoutstugan i Vrigstad 2021/375  

§ 482 Arrendeavtal Hofgårds Padel Sävsjö AB 2021/33  

§ 483 Säkerhetsprövning av förtroendevalda 2021/393  
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§ 484 Planering och äskande av medel 75 års 
jubileum för Sävsjö stad 

2021/416  

§ 485 Orts- och byautveckling höst 2021 2021/358  

§ 486 Attestordning kommunstyrelsens allmänna 
ärenden 2022 

2021/394  

§ 487 Attestordning kommunstyrelsens tekniska 
verksamhet 2022 

2021/396  

§ 488 Intern kontrollplan för kommunstyrelsens 
allmänna verksamhet - uppföljning 2021 och 
intern kontrollplan 2022 

2021/415  

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

2021/423  

§ 490 Ordning för redovisning av delegationsbeslut 2021/436  

§ 491 Anmälan av delegationsbeslut 2021/35  

§ 492 Övriga ärenden   

§ 493 Meddelanden   
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§ 467   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 468   

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella ärenden. 
 

• Evakueringsboende under tiden Ringgården renoveras. 
• Fastighetsfrågor 

6



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-12-14 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 469   

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar serviceförvaltningen för aktuella frågor inom sin 
verksamhet. 
 

• Regler för parkeringstillstånd 
• Gårdsbelysning  
• Principer för skyltning inom Sävsjö centralort 
• Personalsituationen inom kostverksamheten 
• Byte av golv i Södergårdens kök sker i början av året, verksamheten flyttas 

tillfälligt till Ripan 
• Uppdrag och ambitionsnivå inom serviceförvaltningen 
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§ 470   

 

Informationsärende - coronapandemin 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om coronapandemin. 
Sävsjö kommun har fått del av den uppgång som länet och landet drabbats av, 
emellertid ingen märkbar smittspridning bland barn och unga. Störst är 
smittspridningen i åldersgruppen 60-69 år. Även dubbelvaccinerade drabbas, 
sjukdomen blir dock lindrigare. Kommunens verksamheter märker av 
smittspridningen, viss oro noteras vad gäller personalförsörjningen inför kommande 
helger. 
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§ 471 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende – personalstatistik november 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för november månad 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik november 2021. 
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§ 472 Diarienummer: KS 2021/406 

 

Informationsärende - utvärdering sommarjobb för unga 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Varje år anställer Sävsjö kommun ungdomar i åldern 16–17 på feriepraktik under tre 
veckor, så kallade ”Sommarjobb för unga”. 112 ungdomar var ute på feriepraktik 
sommaren 2021. Ersättningen var 55 kronor till 16-åringar och 65 kronor till  
17-åringar. Både ungdomar och handledare har getts möjlighet att utvärdera 
feriepraktiken. Deras upplevelse är övervägande positiva. 43 arbetsplatser anmälde 
intresse för att ta emot feriepraktikanter. Kommunstyrelsen ser positivt på och 
uppskattar det arbete som utförs med sommarjobb inom socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Utvärdering sommarjobb för unga. 
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§ 473 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Informationsärende - översiktsplan och beslut om internt 
samråd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram 
en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. Ett första utkast är nu färdigt för internt 
samråd till kommunens förvaltningar och bolag. Syftet med det interna samrådet är 
att skapa en bred förankring där kommunens tjänstepersoner ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter innan översiktsplanen ska behandlas politiskt och därefter gå ut på 
allmänt samråd. 

Under det interna samrådet ska tjänstepersoner på förvaltningarna och bolagen 
framförallt överväga följande: 

-Är den mark- och vattenanvändning som pekas ut lämplig och tas hänsyn i  
  tillräcklig grad till de intressen som verksamheten företräder? 

-Är de ställningstaganden som finns i översiktsplanen lämpliga med hänsyn till de  
  intressen som deras verksamheter företräder? 

-Lämna förslag till ändringar av översiktsplanen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningar och bolag 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 474 Diarienummer: KS 2021/299 

 

Informationsärende - utredning gymnasiesamverkan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att i ärendet föra överläggningar med 
presidium i barn- och utbildningsnämnden, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogör barn- och utbildningschefen för den utredning som ska  
pröva möjligheter till samverkan på Höglandet inom gymnasieutbildning. Uppdraget 
genomförs av extern utredare. 
 
Parallellt pågår inom Höglandskommunerna utredning om gemensamt kansli för 
gymnasiernas antagningsadministration. 
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§ 475 Diarienummer: KS 2021/321 

 

Svar på motion (V) om uppmuntran till vikarier 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget innebär att kommunen föreslås uppmuntra vikarier med bad- 
eller biobiljett. 
 
Kommunen har redan premierat vikarier genom en gåva. Vikarier är en viktig resurs 
och intresset för anställningsformen bör stimuleras. Det räcker därför inte med en 
bad- eller biobiljett och medborgarförslaget avslås därmed. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (V). 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av personalavdelningen daterad  

den 29 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 476 Diarienummer: KS 2021/428 

 

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024 
Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att notera informationen, samt 

att informera kommunfullmäktige om att revisionens utökade budget för 
Höglandsförbundet har överklagats i Eksjö och Aneby kommuner och därmed kvarstår 
den budgetnivå som gäller för år 2021. 

Sammanfattning 
Efter direktionens beslut 2021-08-27, § 33 har Höglandsförbundets budget varit hos 
medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande. 

Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget 
för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 
2021-03-31, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att 
utöka revisorernas budget från 158 000 kronor till 320 000 kronor. Äskandet innebär 
behov av utökning av anslagsfinansieringen från medlemskommunerna. 

Efter direktionens beslut 2021-08-27, § 34 har Höglandsförbundets revisorers budget 
2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling. Samtliga kommuner har beslutat att utöka 
revisionens ram med 50 000 kronor.  

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 000 
kronor för 2022, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. 
Resultatet för 2023 budgeteras med 1 % och för 2024 med 1 %. Höglandsförbundets 
totala investeringsvolym beräknas under 2021 uppgå till 10 500 000 kronor. 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 128 % under 2022. För budget 2022 och verksamhetsplan  
2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. 
Förbundets omsättning ökar med 7 % i budget 2022 mot föregående år. Ökningen 
beror framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS-systemet är 
inkluderat i budgeten. 

Ärendet med revisionens budget är överklagat i Eksjö och Aneby kommuner i 
samband med att Höglandsförbundets budget skulle fastslås. Detta innebär att 
revisionens budget kvarstår enligt 2021 års nivå med 158 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 
1. Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 Höglandsförbundet. 
2. Beslut Höglandsförbundets direktion 2021-11-12, §§ 55 och 56. 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 477 Diarienummer: KS 2021/420 

 

Planuppdrag i Vrigstad, Gästgivaregården 1:96 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att genomföra detaljplanering för 
studielokaler avsedda för motocrossgymnasiet.  

Sammanfattning 
Uppförande av studielokaler avsedda för motocross är under upphandling som en 
förutsättning för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten i Vrigstad. Området som 
utpekats som lämpligt för lokalisering av dessa lokaler kan beröra flera fastigheter, 
bland annat den kommunala fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:96. 
Detaljplaneringen bör följa beslutet om lokalisering av ändamålsenliga lokaler och det 
område som anses lämpligt för verksamheten.  
 
Information lämnas under sammanträdet om pågående upphandling av lokaler 
kopplade till motocrossgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 7 december 2021. 
2. Karta över utpekat område 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 478 Diarienummer: KS 2021/421 

 

Utbyggnad för att möta ny spårstandard 
Stockarydsterminalen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna till nästkommande sammanträde. 

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.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 479 Diarienummer: KS 2021/376 

 

Hastighetsbegränsningar i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta en konsekvent hastighetsbegränsning om 40km/h inom Sävsjö tätort enligt 
bilaga med ikraftträdelsedag 2022-02-01. 

Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål från kommuninvånare om konsekvent begränsning av 
hastighet inom tätorten Sävsjö. De undantag av hastighetsbegränsningar som 
förekommer inom tätorten är idag 60 km/h. Förslaget är att inom Sävsjö 
tätortsavgränsning skall den högsta tillåtna hastigheten vara 40 km/h. Skyltning om 
40 km/h skall placeras vid tätortsskyltningen vid respektive infart till tätorten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 5 november 2021. 
2. Situationsplan, tätortsavgränsning. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 november 2021 § 438. 

 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 480 Diarienummer: KS 2021/322 

 

Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att anlägga 
fotbollsplaner 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att uppdra till serviceförvaltningen att upprätta nyttjanderättsavtal i syfte att upplåta 
mark till Sävsjö FF för att anlägga fotbollsplaner. 
  
Christer Sandström (C) och Matilda Henriksson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Sävsjö FF har visat intresse för att anlägga en sjumannaplan och två femmannaplaner 
i anslutning till konstgräsplanen i Sävsjö. Anledningen till att de vill utöka antalet 
fotbollsplaner är att det är många barn som tränar fotboll och att man ska utveckla 
verksamheten genom att också satsa på fotboll för flickor. Sävsjö FF har för avsikt att 
söka pengar från bland annat Allmänna arvsfonden för att kunna anlägga 
fotbollsplanerna och staket runt planerna. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat  

den 10 november 2021 § 114. 

Yrkanden 
Ordföranden Stefan Gustafsson (KD) föreslår följande beslut: 
 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde med beslutsförslag: 
 
att uppdra till serviceförvaltningen att upprätta nyttjanderättsavtal i syfte att upplåta 
mark till Sävsjö FF för att anlägga fotbollsplaner. 
 
Christer Sandström (C) och Matilda Henriksson (C) yrkar avslag på beslutsförslaget 
att teckna nyttjanderättsavtal. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och avslagsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens beslutsförslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 481 Diarienummer: KS 2021/375 

 

Rivning av scoutstugan i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till serviceförvaltningen att teckna nyttjanderättsavtal med Vrigstad 
samhällsförening på ett område om cirka 2 200 m2 på del av Gästgivaregården 1:96 i 
Vrigstad, 
 
att, under förutsättning att Vrigstad samhällsförening har erforderlig ansvars-
försäkring, ge föreningen ett bidrag på 95 000 kronor för att genomföra arbetet med 
att ta bort scoutstugan, samt 
 
att finansieringen sker genom att ianspråkta medel från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov år 2021. 

Sammanfattning 
I närheten av det nya aktivitetsområdet i Vrigstad finns en gammal ”scoutstuga” som 
har förfallit. Huset skämmer omgivningen och det nybyggda området. Vrigstad 
samhällsförening är villig att utföra rivningen mot en ersättning för att täcka 
kostnader för att lämna materialet till deponi och kostnader för rivning och 
återställning av marken. Vrigstad samhällsförening beräknar att det kommer kosta  
cirka 95 000 kronor att genomföra arbetet inklusive att söka rivningslov. Skulle det 
visa sig att byggnaden innehåller miljöfarligt avfall kan kostnader tillkomma som 
belastar Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 8 november 

2021. 
2. Ansökan från anslaget om orts- och byapengsutveckling från Vrigstad 

samhällsförening. 
3. Arrendeavtal Vrigstadsamhällsförening gamla scoutstugan. 

 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Vrigstad samhällsförening 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-12-14 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 482 Diarienummer: KS 2021/33 

 

Arrendeavtal Hofgårds Padel Sävsjö AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge chefen för serviceförvaltningen i uppdrag att teckna arrendeavtal med Hofgårds 
Padel Sävsjö AB. 

Sammanfattning 
Inom fastigheten Eksjöhovgård 7:4 finns en padelanläggning uppförd på kommunal 
mark. Arrendeavtal för Hofgårds Padel Sävsjö AB bör tecknas.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 6 december 2021. 
2. Arrendeavtal Hofgårds Padel Sävsjö AB 2021 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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Kommunstyrelsen  
2021-12-14 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 483 Diarienummer: KS 2021/393 

 

Säkerhetsprövning av förtroendevalda 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Förtroendevalda med uppdrag i kommunstyrelsen kan komma att behöva genomgå 
säkerhetsprövning. Detta med anledning av den förändrade hotbilden och att det 
säkerhetspolitiska läget har förändrats samt att kommunstyrelsen agerar 
krisledningsnämnd vid krishändelser och höjd beredskap.  

Därtill kan information och arbeten inom känsliga områden, exempelvis 
samhällsviktig verksamhet, hamna under säkerhetsskyddslagstiftningen vilket innebär 
att tillgången till denna information blir begränsad. För att kunna ta del av dessa 
handlingar och information så måste det finnas en godkänd säkerhetsprövning hos 
varje enskild individ.  

Sävsjö kommuns säkerhetsorganisation rekommenderar att kommunstyrelsen 
genomgår säkerhetsprövningar från och med nästa mandatperiod. Detta säkerställer 
att kommunstyrelsen får bättre insyn i arbetet med säkerhetsskydd och möjligheter att 
fullfölja sitt uppdrag i krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad  

den 12 november 2021. 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 484 Diarienummer: KS 2021/416 

 

Planering och äskande av medel 75 års jubileum för Sävsjö 
stad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att utöka kommunstyrelsens driftsanslag för 2022 med 850 000 kronor för att 
finansiera projektledare och aktiviteter avsedda att uppmärksamma att Sävsjö stad 
fyller 75 år, samt 
 
att kommunstyrelsen i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ansvarar 
för genomförandet av jubileumsårets planering. 

Sammanfattning 
Sävsjö stadskommun bildades den 1 januari 1947 vilket innebär att Sävsjö firar 75 år 
som stad under 2022.  Vid sammanträdet föreslås att det ordnas jubileumsaktiviteter 
under senare delen av våren och eventuellt också i oktober-november år 2022.  

Kommunstyrelsen i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ska ansvara 
för genomförandet av jubileumsårets planering. En projektledare ska anställas för 
arbetet med jubileumsaktiviteter och med uppdrag att föra dialog med civilsamhällets 
aktörer om deras möjligheter att bidra till firandet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 29 november 

2021. 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 485 Diarienummer: KS 2021/358 

 

Orts- och byautveckling höst 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut från planerings- och utvecklingschef 
Kristin Nilsdotter Isaksson, samt 
  
att utvecklingsavdelningen får omdisponera medel inom utvecklingsavdelningens 
befintliga ramanslag 2021 för bidrag på 80 000 kronor till intresseföreningen Mo-
Släthults missionshus för utveckling av det nya Mobadet . 

Sammanfattning 
Intresseföreningen Mo-Släthult Missionshus blev den 2020-06-16, § 257, beviljade  
110 000 kr från investeringsmedel från orts- och byautveckling för upprustning av 
Mobadet. Ett beslut som den 2020-10-20, § 368 togs tillbaka i kommunstyrelsen i och 
med att markägaren motsatte sig nyttjande av badplatsen. Annan markägare vid 
Mosjön upplät då delar av sin mark för anläggandet av en ny allmän badplats vid 
Mosjön. Till den nya badplatsen söker nu Mo-Släthult Missionshus 80 000 kronor. 
Det beloppet innefattar bland annat maskinkostnader, material och 
restriktionsskyltar.  
 
Intresseföreningen har påbörjat arbetet med anläggningen och även sökt nödvändiga 
tillstånd från Länsstyrelsen. Dessa utlägg har gjorts privat inom föreningen. 
Utvecklingsavdelningen har genom delegationsbeslut ersatt föreningen i förväg för 
dessa kostnader.  
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
2. Delegationsbeslut. 
3. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterat den 9 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Intresseföreningen Mo-Släthults Missionshus 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 486 Diarienummer: KS 2021/394 

 

Attestordning kommunstyrelsens allmänna verksamhet 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens allmänna 
verksamhet år 2022, samt  

att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde under år 
2022, som erfordras på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska 
förändringar, ska delegeras till förvaltningschefen.  

Sammanfattning 
Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse 
beslutsattestanter för varje år inom sitt ansvarsområde.  Beslut om ändringar som sker 
löpande på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska förändringar 
föreslås delegeras från nämnden till förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 
1. Förteckning över beslutsattestanter för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen – allmänna frågor. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

25



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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 487 Diarienummer: KS 2021/396 

 

Attestordning kommunstyrelsens tekniska verksamhet 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens tekniska  
verksamhet år 2022, samt 
 
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde 
under år 2022, som erfordras på grund av personalomsättning och 
mindre organisatoriska förändringar, ska delegeras till förvaltningschefen. 

Sammanfattning 
Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse 
beslutsattestanter för varje år inom sitt ansvarsområde. Beslut om ändringar som sker 
löpande på grund av personalomsättningar och mindre organisatoriska förändringar 
föreslås delegeras från nämnden till förvaltningschefen.  

Beslutsunderlag 
1. Förteckning över beslutsattestanter 2022 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 18 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Serviceförvaltningen 
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Kommunstyrelsen  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 488 Diarienummer: KS 2021/415 

 

Intern kontrollplan kommunstyrelsens allmänna verksamhet 
– uppföljning 2021 och intern kontrollplan 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde.   

Beslutsförslag:   

att för år 2021 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens 
allmänna verksamhet, samt 

att för år 2022 fastställa intern kontrollplan för kommunstyrelsens allmänna 
verksamhet.  

Sammanfattning 
I kommunallagens sjätte kapitel (§ 6) står det att nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 
sätt. Sävsjö kommun har också antagit ett reglemente för intern kontroll där det står 
att nämnderna varje år ska genomföra en riskbedömning för sina verksamheter och 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. (kommunfullmäktige 
2015-01-1§).   

Den interna kontrollen ska säkerställa; 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys och identifierat riskområden. 
Följande områden har prioriterats och bör ingå i en intern kontrollplan för 2022; 
 

1. Gemensamt ekonomiservicekontor på Höglandet 
2. Personalförsörjning 
3. Personalens psykosociala miljö 
4. Samordnat näringslivsarbete 
5. Tillgänglighetsdirektivet 
6. Digitala hot inför valet 2022 
7. Tidsplan arbete med Översiktsplan 

 
De prioriterade områdena har valts med hänsyn till aktuella utmaningar och i 
områden där vi ser att det kan finnas vissa risker som vi bör vara uppmärksamma på. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad  

den 29 november 2021. 
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Utdragsbestyrkande 

 

2. Presentationer, uppföljning 2021 och intern kontroll 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 489 Diarienummer: KS 2021/423 

 

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

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

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 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 490 Diarienummer: KS 2021/436 

 

Ordning för redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommundirektören att se över hur redovisning av delegationsbeslut ska 
ske. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2021 § 457  antogs 
delegationsordning för kommunstyrelsen. Rutiner för anmälan av delegationsbeslut 
ska även tas fram. 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 491 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Personuppgiftsbiträdesavtal för personalsystemet Visma Personec, Jan 

Holmqvist, § 5/2021. KS 2021/424 
2. Personuppgiftsbiträdesavtal för Troman Webb, Jan Holmqvist, § 6/2021. KS 

2021/425. 
3. Yttrande plan för brandförebyggande och räddningstjänst Värnamo kommun, 

Jonas Petri, 5/2021. KS 2021/411. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 492   

 
Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Rivning ”Bjerhags” fastighet 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 493   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Beslut från Höglandets samordningsförbund daterat den 17 november  

2021 § 199. KS/128909 
2. Inbjudan till modellkoncept för jämställdhet. 
3.  KS/129116 
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