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§ 51  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde: 
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§ 52  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören. 
 
Pandemin 
Från och med den 9 februari avvecklas de flesta restriktioner kopplade till pandemin. 
Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personal inom 
omsorgsverksamheter omfattas även fortsättningsvis av testning. Grundprincipen är 
fortfarande digitala möten. Fortsatt uppmaning till vaccination. Kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari föreslås genomföras digitalt. Debatt om budget flyttas till 
mars månad. 
 
Motocrossgymnasium lokalfråga 
Kostnaden för lokaler till motocrossgymnasium redovisades. Samarbete med AB 
Sävsjö Industribyggnader planeras. Första året ordnas lokaler genom Vrigstad 
Motorklubb. 
 
Trafikverket 
Trafikverket och kommunen för diskussioner i olika ärenden. 
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§ 53 Diarienummer: KS 2021/416 

 

Informationsärende - Sävsjö stad 75 år 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
En jubileumskommitté har bildats som leds från kultur- och fritidsnämnden. Avsikten 
är att inkludera föreningar, företag och interna verksamheter. Organisationer har hört 
av sig med idéer om hur jubiléet kan uppmärksammas.  

7



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-02-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 54 Diarienummer: KS 2021/364 

 

Svar på motion (S) om cigarettbehållare i kommunens 
tätorter 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att vid några strategiskt valda platser installera 
papperskorgar med askkopp för att därmed testa hur detta påverkar andel slängda 
fimpar, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

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. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 27. 
6. Regler rökfria utomhusmiljöer. 
7. Information cigarettbehållare. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 55 Diarienummer: KS 2021/438 

 

Svar på motion (M) - avveckla bemanningsenheten 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till yttrande i skrivelse från Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna och Centerpartiet avslå motionen. 

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 följande beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att med hänvisning till svar från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och 
Centerpartiet avslå motionen. 
 
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- utbildnings-
nämnden röstar Nej.  

Omröstningsresultat 
Med 5 Ja-röster, 2 Nej-röster och 2 avstår beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) 
2. Skrivelse från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 44. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 56 Diarienummer: KS 2021/330 

 

Svar på två medborgarförslag om att anordna 
hundrastgårdar 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 28. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 57 Diarienummer: KS 2021/278 

 

Svar på medborgarförslag om etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari § 29. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 58 Diarienummer: KS 2021/441 

Revidering av äldreplan Sävsjö kommun med sikte på 2030 

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att i ett beredande sammanträde med kommunstyrelsen ta med ärende om 
utvärdering och uppdatering av äldreplan. 

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. 

Process med revidering av äldreplanen ska påbörjas under 2023 för utvärdering av hur 
ny äldreplan ska utformas.  

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.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad den 25 januari 2022 § 38.

Yrkanden 
Ordföranden Stefan Gustafsson (KD föreslår följande beslutsförslag till 
kommunfullmäktige: 

att ställa sig bakom socialförvaltningens justeringar i Äldreplan för Sävsjö kommun 
2018–2023 med sikte på 2030. 
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samt föreslår ordföranden att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att i ett beredande sammanträde med kommunstyrelsen ta med ärende om 
utvärdering och uppdatering av äldreplan. 

Mats Hermansson (M) ställer sig bakom första att-satsen samt yrkar att andra att-
satsen ändras till  

att uppdrag ska ges till kommundirektör Jan Holmqvist för hur utvärdering av 
gällande äldreplan ska hanteras. 

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner bifall för 
ordförandens förslag. 

Mats Hermansson (M) begär votering. 

Propositionsordning 
Följande propositionsordning godkänns:  
Den som röstar enligt ordförandeförslaget röstar Ja, den som röstar enligt Mats 
Hermanssons yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 59 Diarienummer: KS 2021/399 

 

Granskning av "God ekonomisk hushållning och finansiella 
risker" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom ekonomichefens yttrande och överlämna detta till revisionen. 

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. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 30. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 60 Diarienummer: KS 2022/30 

 

Beslut med anledning av granskningsrapport "God 
ekonomisk hushållning och finansiella risker" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att senast den 1 maj 2022 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan, 
 
att ge ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag att komplettera budgetberedningens 
underlag i sitt årligen återkommande arbete med en kommunkoncernövergripande 
investeringsprognos, samt balansräkningsprognos som sträcker sig sju till tio år fram i 
tiden, 
 
att ge kommunens fastighetschef Urban Blücher i uppdrag att vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 11 oktober 2022 redovisa arbetet med en underhållsplan för 
kommunens fastigheter, 
 
att ge ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag att senast den 1 augusti för 
kommunstyrelsen redovisa hur hela kommunkoncernens finansiella risker och 
finansieringsbehov på ett bättre sätt än idag kan redovisas i verksamhetsplaner och 
årsbokslut, 
 
att överlämna rekommendationen om en reinvesteringsplan för VA till Njudung 
Energi AB, samt 
 
att för 2022 fastställa att månadsrapporter redovisas till kommunstyrelsen efter mars, 
maj och oktober månad. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har med hjälp av KPMG genomfört en granskning av Sävsjö 
kommun utifrån god ekonomisk hushållning och finansiella risker. Med anledning av 
den granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att: 

• Ta fram boende- och lokalplaner för kommunens verksamheter och 
färdigställa den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som är under 
framtagande.  

• Utöka investeringsplanen från dagens tre år till tio år  
• Utöka balansräkningsprognosen med en längre framskrivning 
• Ta fram underhållsplaner för kommunens fastigheter  
• På ett tydligare sätt presentera hela kommunkoncernens finansiella risker och 

finansieringsbehov i verksamhetsplaner, delårsrapporter och 
årsredovisningar.  

• Ta fram en reinvesteringsplan för VA 
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Ekonomichef Marie Hogmalm har skrivit ett yttrande med anledning av 
revisionsrapporten som överlämnats till revisorerna.  
Det kan konstateras att revisionsrapporten sätter fokus på ett förstärkt arbete med 
kommunens långsiktiga ekonomi. För att inom befintliga ramar skapa förutsättningar 
för ekonomienheten att ha detta fokus föreslås samtidigt att kommunstyrelsen 
beslutar att minska antalet tillfällen under löpande budgetår då förvaltningar lämnar i 
en månadsrapport från dagens fem månader till tre månader från och med 2022. De 
månader som då blir aktuella från månadsrapport blir mars, maj och oktober. Utöver 
det tas det fram ett delårsbokslut per den 31 augusti och ett årsbokslut vid budgetårets 
slut. 

Beslutsunderlag 
1. KPMG - Granskning av god ekonomisk hushållning. 
2. Tjänsteskrivelser från kommunledningskontoret daterade den 19 och  

31 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Fastighetschefen 
Njudung Energi AB 
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§ 61 Diarienummer: KS 2022/9 

 

Direktiv för budgetarbetet 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
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. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 7 februari 2022. 
3. Protokollsutdrag daterat den 25 januari 2022 § 31. 

Yrkanden 
Ordföranden Stefan Gustafsson (KD) föreslår följande beslut:  

att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2023–2025. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar att indexering och uppräkning av internhyror inte ska 
ingå i budgetdirektiven. 
 
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner bifall för 
ordförandens förslag. 
 
Mats Hermansson (M) begär votering. 

Propositionsordning 
Följande propositionsordning godkänns:  
Den som röstar enligt ordförandeförslaget röstar Ja, den som röstar enligt Mats 
Hermanssons yrkande röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster, 1 Nej-röst och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Nämnder 
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§ 62 Diarienummer: KS 2022/7 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023–2025 allmän 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
ställa sig bakom förslaget till investeringsbudget för kommunstyrelsens allmänna 
verksamhet 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. Tjänsteskrivelser från kommundirektör Jan Holmqvist daterade  

den 14 januari och den 21 januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse från planerings- och utvecklingschef daterad den 24 januari. 
3. Tjänsteskrivelse från fastighetschef Urban Blücher med bilaga. 
4. Protokollsutdrag daterat den 25 januari 2022 § 32. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 63 Diarienummer: KS 2022/15 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023–2025 teknisk 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom förslaget till investeringsbudget för kommunstyrelsens tekniska 
verksamhet 2023–2025, samt 
 
att överlämna förslaget till budgetberedningen. 

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. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 33. 
3. Presentation. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 64 Diarienummer: KS 2022/43 

 

Justering av bolagsordning Sävsjö Näringslivs AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att justera bolagsordningens § 8 så att det framgår att kallelsen till bolagsstämma ska 
ske via post, samt 
 
att informera kommunfullmäktige om beslutet. 

Sammanfattning 
Vid bolagsverkets handläggning av Sävsjö Näringslivs AB:s, SNAB, ändrade 
bolagsordning framkom att bolagsordningen saknar uppgift om hur kallelse till 
bolagsstämma ska ske. Utifrån detta behöver paragraf 8, första meningen ändras 
enligt följande: 

 
Kallelse till bolagsstämma skall ske via post till aktieägarna tidigast sex veckor 
och senast två veckor före stämma. 

 
Då detta är i överensstämmelse med tidigare bolagsordning bör kommunstyrelsen 
kunna ta beslutet och informera kommunfullmäktige om detta. 

Beslutsunderlag 
1. Bolagsordning. 
2. Föreläggande från Bolagsverket daterat den 15 januari 2022. 
3. Svar på föreläggande daterat den 1 februari 2022. 
4. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 1 februari 2022. 

Beslutet skickas till 
Bolagsverket 
Sävsjö Näringslivs AB 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 Diarienummer: KS 2022/8 

 

Föreningsvandring 2022 

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

att redovisning och utvärdering ska lämnas till kommunstyrelsen efter genomförda 
föreningsvandringar 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 helgkvällar. 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 som detta sker i samråd 
med kommunens fältare och fritidsgården.  

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

den 14 januari 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 39. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 66 Diarienummer: KS 2021/432 

 

Remiss av förslag till ny renhållningsordning 2023–2030 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom remissyttrandet med bilagda synpunkter och skicka det till  
Kretslopp Sydost. 

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, 
kommunen, den enskilde eller Kretslopp Sydost. Renhållningsordningen bygger på 
EU: avfallshierarki – avfallstrappan som är implementerad i svensk lagstiftning. 

I Sävsjö kommun och övriga medlemskommuner är det kommunalförbundet 
Kretslopp Sydost som har det lagstadgade renhållningsansvaret, det vill säga det 
övergripande ansvaret för avfallshantering och avfallsplanering för kommunalt avfall. 

Sävsjö kommun är generellt positiv till förslaget om ny renhållningsordning och ser 
positivt på att en avfallsplan med en så hög ambitionsnivå har tagits fram. Sävsjö 
kommun ser fram emot framtida samarbete inom Kretslopp Sydost.   

De synpunkter som är bilagda gäller främst: 

Kommuninvånarnas tillgänglighet till avfallets infrastruktur och  
avgränsningen mellan myndighetsförvaltningens och Kretslopp Sydosts 
ansvarsområden.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 26 januari 2022. 
2. Synpunkter på remiss avfallsplan med bilagor från utvecklingsavdelningen 

daterat den 26 januari 2022 
3. Kungörelse: Samråd om ny renhållningsordning 2023-2030 från Kretslopp 

Sydost, avfallsplan 2023-2030, bilagor till avfallsplan, avfallsföreskrift 2023. 
4. Samråd Kretslopp Sydost daterat den 9 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 67 Diarienummer: KS 2022/35 

 

Beslut om dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 
2021–2030” 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunala rådet för pensionärsfrågor för svar senast  
den 8 april 2022. 

Sammanfattning 
Länets kommunorganisationer har bestämt att arbeta tillsammans och med 
gemensam viljeinriktning visa vägen till att tillsammans och i stärkt samverkan möta 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  
Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, 
kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet 
som möts inom dessa områden.  
 
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, 
tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns verksamheter, 
utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att 
viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan består av 
många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska 
skapa värde för länsinvånarna.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan har rekommenderat länets kommuner att anta 
dokumentet senast den 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan daterat den 16 december 

2021 § 67. 
2. Beslut om dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

området främjande, stöd, omsorg och vård 2021–2030” 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor 
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§ 68 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut: 
Beslut om amorteringsfritt lån. 2/2022. KS 14/2022 
Fullmakt att föra Sävsjö kommuns talan i ärende miljödomstolen. 3/2022.  
KS 2022/44 
 
Parkeringstillstånd: 
Parkeringstillstånd 3/2022. KS 2022/46 
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§ 69   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Gångbro i Vrigstad. 
2. Räddningsstation i Stockaryd 
3. Skateboardpark. 
4. Sortering av byggavfall. 
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§ 70   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Kommunassurans med varning för inbrottsvåg i offentliga fastigheter. 

2022/33 
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§ 71  

 

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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Sammanträde med 
kommunstyrelsen 

2022-02-08 
Klockan 13:15-16:35 
 

 

  Voteringar 
Bemanningsenhet § 55 

Voteringar 
Budgetdirektiv § 61 

Ordinarie ledamöter När- 
varande 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avst 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avst 

Ers 
km 

Stefan Gustafsson (KD) X X   X    
Johanna Danielsson (KD) X X   X    
Christer Sjögren (S) --        
Lena Persson (S) X X   X    
Göran Häll (S) --        
Christer Sandström (C) X X   X    
Matilda Henriksson (C) --        
Mats Hermansson (M) X  X   X   
Kjell Lundkvist (SD) X  X    X  
         
         
 
Ersättare 
 

        

Therese Petersson (KD) X        
Gunnel Lundgren (KD) X        
Kerstin Hvirf (S) X   X X    
Ingrid Ivarsson (S) X X   X    
Victor Erliksson (S)         
Mirjam Johansson (C)         
Anette Gustafsson (C) X   X X    
Alexandra Wikström 
Kelemen (M) 

        

Lars Edblad (SD)         
         
Stefan Fürst (V) 
insynsplats 

X        

         
         
         
  5 2 2 7 1 1  

 



Sammanträde med 
kommunstyrelsen 

2022-02-08 
Klockan 13:15-16:35 
 

 

  Voteringar 
Äldreplan § 58 

Voteringar 
 

Ordinarie ledamöter När- 
varande 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avst 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avst 

Ers 
km 

Stefan Gustafsson (KD) X X       
Johanna Danielsson (KD) X X       
Christer Sjögren (S) --        
Lena Persson (S) X X       
Göran Häll (S) --        
Christer Sandström (C) X X       
Matilda Henriksson (C) --        
Mats Hermansson (M) X  X      
Kjell Lundkvist (SD) X  X      
         
         
 
Ersättare 
 

        

Therese Petersson (KD) X        
Gunnel Lundgren (KD) X        
Kerstin Hvirf (S) X X       
Ingrid Ivarsson (S) X X       
Victor Erliksson (S)         
Mirjam Johansson (C)         
Anette Gustafsson (C) X X       
Alexandra Wikström 
Kelemen (M) 

        

Lars Edblad (SD)         
         
Stefan Fürst (V) 
insynsplats 

X        

         
         
         
  7 2      
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