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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdag 1 november 2022  
klockan 08:30 – 16:00 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C) 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S), närvarande klockan 08:40-16:00, §§ 405-421, 423 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Therese Petersson (KD) ersätter Johanna Danielsson (KD) 
Lars Edblad (SD) ersätter Göran Häll (S) klockan 08:30-08:40, §§ 404, 422 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Marianne Sandberg, controller § 410, 411 
Benita Jörgensen, ekonomi § 410, 411 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 410, 411, 417, 418 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 408, 414, 418, 420 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare § 408 
Emma Nordstrand, samhällsbyggnadschef § 408 
Marcus Tingvall, vd Njudung Energi AB § 411 
Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader och Sävebo AB § 420 
Jonas Petri, förbundsdirektör Höglandets Räddningstjänstförbund § 407 
Patrick Blomström, vd Sävsjö Näringslivs AB § 406 
Lars Edblad (SD) ej tjänstgörande ersättare klockan 08:40-14:50 
 
 Utses att justera Christer Sjögren (S)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 3 november 2022 
klockan 10:00 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

404-423 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

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

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-11-01 

Anslagsdatum: 2022-11-04 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-11-26 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 404   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 405   

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella ärenden. 
Inbjudan till redovisning av Kostnad Per Brukare, KPB, 16 november i Kulturhuset, 
Sävsjö. 
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§ 406   

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella näringslivsfrågor och åtgärder som 
planeras inom arbetsmarknaden med anledning av kommande lågkonjunktur. 
Verksamheterna efterfrågar stabila förutsättningar. 
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§ 407 Diarienummer: KS 2022/356 

 

Informationsärende - Höglandets räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas rapporten ”Höglandets räddningstjänstförbunds framtid 
– en analys av ekonomi och uppdrag. 

Beslutsunderlag 
1. Rapport daterad 30 augusti 2022. 
2. Årsredovisningar Höglandets Räddningstjänstförbund 2020 och 2021. 
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§ 408 Diarienummer: KS 2022/272 

 

Informationsärende - samråd för översiktsplan i Sävsjö 
kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas synpunkter som lämnats i samband med att 
översiktsplanen för Sävsjö kommun varit ute på samråd. 
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§ 409 Diarienummer: KS 2022/370 

 

Upphävande av tidigare investeringsbeslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-06-21 § 80 stycke C avseende 
2023 års investeringsbudget, samt 
 
att de i bilaga upptagna investeringsprojekten för 2022 får föras över till 2023 vilka 
sammanlagt enligt prognos uppgår till 12 147 000 kronor. 

Sammanfattning 
I budgeten för år 2022 beslutades om investeringsanslag för projekt både för 2022 och 
2023. Eftersom budgetbeslutet för 2022 även innefattade investeringsbeslut för 2023 
måste förra årets beslut för 2023 upphävas. 
 
Under året kommer vissa större investeringsprojekt inte att hinna färdigställas, varför  
del av 2022 års investeringsbudget får föras över till 2023 enligt till ärendet bifogad 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen daterad 25 oktober 2022. 
2. Investeringar att överföra till 2023 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

10



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 410 Diarienummer: KS 2022/389 

 

Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna del och 
teknisk del samt respektive fokusområden 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom verksamhetsplan och fokusområden för kommunstyrelsens 
allmänna verksamhet och serviceförvaltningens tekniska verksamhet. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan och fokusområden för 
kommande år inom sitt ansvarsområde.  
 
Fokusområden kommunstyrelsens allmänna verksamhet: 
 

• Implementering av horisontell styrmodell 
• Arbete med kris och beredskap 
• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering 

 
Fokusområden kommunstyrelsens tekniska verksamhet: 
 

• Biologisk mångfald 
• Invånare och brukare i fokus 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunkansliet 
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§ 411 Diarienummer: KS 2022/302 

Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2023-2025 med 
fokusområden 
 
A. DRIFTBUDGET 2023 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande budgetramar ska gälla för år 2023: 
 
Samverkanspartiernas driftbudgetförslag 

Kommunfullmäktige   1 449 000 kronor 
Kommunstyrelse 100 182 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 367 099 000 kronor 
Socialnämnd 313 411 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 27 981 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 940 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 844 000 kronor 

  
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2023 beräknas till  
824 742 000 kronor, 
 
att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,25 % för 2023, 
 
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2023 till maximalt 100 000 000 kronor,  
 
att checkräkningskredit i bank under år 2023 får uppgå till maximalt 40 000 000 
kronor, 
 
att borgensavgiften 2023 uppgår i snitt till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen, 
  
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2023 ska vara 21:92 kronor, 
 
Moderaternas driftbudgetförslag 

Kommunfullmäktige   1 449 000 kronor 
Kommunstyrelse 98 488 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 372 648 000 kronor 
Socialnämnd 312 306 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 27 763 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 940 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 844 000 kronor 
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Yrkanden 
 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till driftbudget 
2023. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till driftbudget 
2023. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2023. 
 
Mats Hermansson (M) begär omröstning. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för samverkanspartiernas förslag till driftbudget/budgetramar 2023. 
Nej-röst för Moderaternas förslag till driftbudget/budgetramar 2023 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 ja-röster och 2 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen samverkanspartiernas 
förslag till driftbudget 2023………………………………………………………………….bilaga 1. 
 
 
B. DRIFTBUDGET 2024-2025  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar 
 
att följande preliminära budgetramar för år 2024 ska gälla: 
 
 

Kommunfullmäktige   1 465 000 kronor 
Kommunstyrelse  100 664 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 369 389 000 kronor 
Socialnämnd 313 936 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnd 28 160 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 567 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 260 000 kronor 
Revision 851 000 kronor 

 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 829 540 000 
kronor.  
 
att följande preliminära budgetramar för år 2025 ska gälla: 
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Kommunfullmäktige   1 482 000 kronor 
Kommunstyrelse 100 917 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 370 200 000 kronor 
Socialnämnd 314 044 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 28 355 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 600 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 859 000 kronor 

 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 853 195 000 
kronor.  
 
 
C. TAXOR     
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna taxehöjningar för 2023 med gällande indexering där inte maxtaxa eller 
andra begränsningar finns. Myndighetsnämndens taxor fastställs på 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
 
   
D. INVESTERINGSBUDGET 2023-2025 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta investeringsbudget för åren 2023 – 2024, med utblick mot 2025, samt 
 
att utöver förslaget utöka investeringsanslaget till serviceförvaltningen för år 2023 
med 2 000 000 kronor för utbyte av gatubelysning till LED-lampor. 

Yrkanden 
 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till 
investeringsbudget 2023–2025 med tillägget att utöka investeringsanslaget till 
serviceförvaltningen för år 2023 med 2 000 000 kronor för utbyte av gatubelysning 
till LED-lampor. 

Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till 
investeringsbudget 2023–2025 daterat den 7 juni 2022 med tillägget att utöka 
investeringsanslaget till serviceförvaltningen för år 2023 med 2 000 000 kronor för 
utbyte av gatubelysning till LED-lampor. 

Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
samverkanspartiernas förslag till investeringsbudget 2023–2025. 
 
Mats Hermansson (M) begär omröstning. 
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Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för samverkanspartiernas förslag till investeringsbudget för åren 2023 – 2025. 
Nej-röst för Moderaternas förslag till investeringsbudget för åren 2023 – 2025 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 ja-röster och 2 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen samverkanspartiernas 
förslag till investeringsbudget för åren 2023 – 2025……………………………….bilaga 1. 
 
 
E. FOKUSOMRÅDEN  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande fokusområden för kommunfullmäktige 2023: 
 

• Grön Hållbarhet 
• Näringsliv och arbetsmarknad 
• Barn och ungas välmående 
• Framtida kompetensförsörjning 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas verksamhetsplan 2023 och förslag på fokusområden 
2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan 2023-2025. 
2. Förslag till driftbudget 2023–2025 från Moderaterna daterat den 7 juni 2022. 
3. Förslag till investeringsbudget 2023–2025 från Moderaterna  

daterat den 7 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 412 Diarienummer: KS 2022/374 

 

Taxor 2023 Kommunalförbundet Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslag till taxor för 2023 avseende Kommunalförbundet Kretslopp 
Sydost. 

Sammanfattning 
Taxorna är uppdaterade utifrån förändringarna som följer av den nya 
avfallsföreskriften som träder i kraft den första januari 2023. Samtliga taxor likställs i 
Kretslopp Sydost oberoende på kommun. Förändringarna är baserade på att hela 
Kretslopp Sydost ska ha gemensam taxa för alla åtta medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till taxor 2023 kommunalt avfall från Kretslopp Sydost. 
2. Protokollsutdrag förbundsdirektionen Kretslopp Sydost. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 413 Diarienummer: KS 2022/219 

 

Svar på medborgarförslag hundrastgård 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till serviceförvaltningens skrivelse, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har lämnats med fråga om kommunen planerar att anlägga 
hundrastgård. Förslagsställaren vill att det ska vara ett ställe dit hundägarna kan ta 
sina hundar för att de ska kunna löpa fritt och umgås med andra hundar.  
 
Den 21 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om att 
kommunen ska anlägga hundrastgård. 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. 
Bedömningen är att det i dagsläget är svårt för kommunen att avsätta resurser och 
prioritera hundrastgårdar.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 25 augusti 2022. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 7 september 2022  

§ 78. 
4. Beslut i kommunfullmäktige den 21 februari 2022 § 8 med tillhörande 

tjänsteskrivelse gällande två medborgarförslag om hundrastgård. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 387. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 414 Diarienummer: KS 2022/238 

 

Svar på medborgarförslag om säkerhetshöjande åtgärder på 
riksväg 128 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att utvecklingsavdelningen uppdras att ansöka om ändring av lokala trafikföreskrifter 
avseende hastighet på del av väg 128,  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat, samt 
 
att med denna redogörelse anse uppdrag till utvecklingsavdelningen från 
kommunfullmäktige 25 april 2022 § 30, återrapporterat. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget tar upp frågan om en säker vägpassage på väg 128 vid korsningen 
Eksjöhovgårdsvägen. Frågan har nyligen varit uppe. En ansökan om att ändra lokala 
trafikföreskrifter avseende hastighetssänkning har förberetts efter dialog med 
Trafikverket. Svaret på detta medborgarförslag kan också ses som en återrapportering 
av tidigare ärende.  
 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 5 oktober 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige datera 25 april 2022 § 30. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 415 Diarienummer: KS 2022/285 

 

Förbundsordning Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Sävsjö kommun för sin del godkänner den reviderade förbundsordningen. 

Sammanfattning 
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet 
både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns 
ett behov att revidera förbundsordningen under 2022 då det fattats beslut 
om att inkludera verksamheten systemförvaltning Combine samt en 
visselblåsarfunktion för medlemskommunerna och Höglandsförbundet.   

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Höglandsförbundets direktion daterat  

den 2 september 2022 § 46. 
2. Förbundsordning Höglandsförbundet. 
3. Tjänsteskrivelse från Höglandsförbundet daterad 17 juni 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 392. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 416 Diarienummer: KS 2022/284 

 

Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 
2024-2025, inklusive budget Höglandsförbundets revisorer 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Sävsjö kommun för sin del godkänner Höglandsförbundets budget 2023 med 
verksamhetsplan 2024-2025, samt 
 
att budget för Höglandsförbundets revisorer överlämnas till kommunfullmäktiges 
presidium för beredning. 

Sammanfattning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 235 tkr 
för 2023, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. 
Resultatet för 2024 budgeterats med 1 % och för 2025 med 1 %.   

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 15 283 
tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas till byte av ekonomisystem. 
För genomsnittet för tre år (2021, 2022 och 2023) beräknas självfinansieringsgraden 
uppgå till 123 % och därmed uppnå det angivna målet 100 % för en treårsperiod. 

Förbundets omsättning ökar med 4 % i budget 2023 mot föregående år. Ökning består 
bland annat av utökningen av familjerätten för Tranås kommun. Till budget 2023 
följer två äskande gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål grupperade i de 
tre målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. Till 
dessa finns åtta indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som förväntas 
uppnås.  

Efter direktionens beslut 2022-05-13, § 55 har Höglandsförbundets budget 2023 varit 
ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter framförts. Eksjö 
kommun skickar med att besparingar motsvarande äskningarna ska presenteras 
tillsammans med konsekvensbeskrivningarna för besparingarna.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Höglandsförbundets direktion daterat den 2 

september 2022 § 44. 
2. Tjänsteskrivelse Höglandsförbundet daterad 4 maj 2022. 
3. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 391. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 417 Diarienummer: KS 2022/271 

 

Granskning av bristande rutiner inom serviceförvaltningens 
tekniska verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom serviceförvaltningens yttrande och förslag till åtgärder utifrån 
revisionens granskning av bristande rutiner inom serviceförvaltningens tekniska 
verksamhet, samt 
 
att överlämna yttrandet till revisionen. 

Sammanfattning 
Under våren genomfördes en granskning av den tekniska verksamheten inom 
serviceförvaltningen. KPMG hade fått i uppdrag av revisionen att se över om 
kommunstyrelsen har intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 
oegentligheter inom serviceförvaltningens tekniska verksamheter. KPMG:s 
sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen numera har intern kontroll som 
motverkar, upptäcker och förhindrar oegentligheter inom serviceförvaltningens 
tekniska verksamheter. KPMG rekommenderar ändå kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att arbetsledning utöver dialog följer upp de nya reglerna kring 
fordonsanvändning och hantering av schaktmassor. 

• Se över arbetssätt och dokumentation av bisysslor, med fördel som en del av 
den interna kontrollen. 

• Implementera kontroller av självrapportering av frånvaro som en löpande del 
av den interna kontrollen. 

• Fortsätt förmedla förhållningsregler och värdegrundsfrågor kopplat till 
medarbetarskapet och vid introduktionen av nyanställda.  
 

Utifrån de rekommendationer som KPMG föreslår har följande åtgärder genomförts.  
 

• Arbetsledningen har fört dialog med medarbetarna gällande användandet av 
kommunens fordon. Bedömningen är att det inte är en risk att det ska 
återupprepas. Gällande schaktmassor finns det numera på varje ort en 
mellanlagringsplats och rutiner för provtagning av massor är framtagna i 
samarbete med Njudung Energi AB. 

• I samarbete med personalavdelningen har rutiner för eventuella bisysslor hos 
medarbetarna setts över. Information till alla medarbetare kommer att ske på 
arbetsplatsträffar och frågan kommer tas upp årligen med medarbetarna i 
samband med medarbetarsamtalet.  

• Självrapportering är en del av den interna kontrollen avstämning mellan 
bokade pass hos bemanningsenheten och frånvaro sker halvårsvis eller oftare. 

• I samband med arbetsplatsträffar har arbetsgrupperna diskuterat 
förhållningsregler och värdegrundsfrågor för att bygga en hållbar och 
tillitsbaserad kultur i verksamheterna.  
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Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från kommunrevisionen daterad den 17 augusti 2022. 
2. Granskning av oegentligheter och kulturpåverkan inom serviceförvaltningen 

från KPMG daterad den 2 augusti 2022. 
3. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 26 september 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 395. 
5. Rutiner. 
6. Riktlinjer för bisysslor. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Revisorerna 
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§ 418 Diarienummer: KS 2022/332 

 

Energibesparande åtgärder 

Kommunstyrelsen beslutar 
att besluta om nedsläckning av gatubelysning, upp till en tredjedel av nuvarande 
belysning, där det kan anses vara lämpligt, 
 
att notera informationen avseende elbesparing och beredskap inför vintern 
2022/2023, 
 
att notera informationen avseende planerad energieffektivisering,  
 
att för 2022 avsätta 500 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för mindre 
investeringar,  
 
att omfördela 3 500 000 kronor av kommunstyrelsens totala investeringsanslag 2022, 
samt 
 
att överlämna till budgetberedningen att i kommande budgetförslag inarbeta en 
investering så att samtlig gatubelysning utrustas med LED-teknik. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter, 
fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att i möjligaste mån undvika 
störningar eller avbrott i elnätet. Energibesparingen har även en direkt inverkan på 
elpriset, där en lägre förbrukning bidrar till att hålla priset på en lägre nivå. På EU-
nivå har beslut tagits om att respektive medlemsland ska minska sin 
energiförbrukning.  

Om ett planerat, eller oplanerat elavbrott ändå sker har Sävsjö kommun ett 
verksamhetsansvar såväl som ett områdesansvar att hantera detta avbrott.  

På kort sikt handlar det därför om att minska elförbrukningen och skapa beredskap 
inför vintern. På längre sikt handlar det om att fortsätta arbetet med att 
energieffektivisera kommunal verksamhet samt arbeta vidare med lokal 
energiproduktion och försörjning.  

Med denna redogörelse anses uppdrag från kommunstyrelsen 13 september 2022  
§ 342 till kommundirektör Jan Holmqvist och uppdrag till serviceförvaltningen 
11 oktober 2022 § 386, återrapporterade. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 oktober 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 386. 

23



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Serviceförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 419 Diarienummer: KS 2022/344 

 

Utvärdering av Tillväxthusets organisation och finansiering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att göra en utvärdering av 
organisation och finansiering av Tillväxthusets kommunala delar, samt 

att utvärderingen presenteras för kommunstyrelsen senast mars 2023. 

Sammanfattning 
2022-01-01 flyttades kommunens näringslivsarbete till Sävsjö Näringslivs AB, SNAB. 
Det var ett första steg i en satsning på ett än mer effektivare arbete både vad gäller 
nyetableringar, men också stöd till det befintliga näringslivet. Från den 1 juli 2022 är 
kommunens näringslivschef också vd för SNAB. Inom ett par år kommer den samlade 
verksamheten i Tillväxthuset flytta till ett nyrenoverat stadshotell.  
 
Inför denna flytt, men också för att få en så effektiv och handlingskraftig kommunal 
organisation som möjligt, bör en utvärdering göras av den kommunala delen av 
Tillväxthusets verksamhet. Idag har kommunen dels en samhällsbyggnadsenhet som 
är en del av kommunledningskontorets utvecklingsavdelning, dels en myndighets-
förvaltning där frågor som berör bygglov, miljötillsyn med mera handläggs.  
 
Utvärderingen ska svara på två frågor: 
 

1. Har verksamheten en organisation som gynnar arbetssätt och arbetsformer 
som av kommunens invånare och näringsliv uppfattas som både rättssäkert 
och tillväxtbefrämjande. 

2. Har verksamheten de resurser som krävs för att kunna ge kommunens 
invånare och företag den service och det utbud som krävs för att kunna 
fullgöra uppdraget på ett tillfredställande sätt. 

 
Parallellt med denna utvärdering pågår inom ramen för Höglandsförbundet ett arbete, 
där man ser över möjligheten att samordna delar av kommunens miljö- och 
hälsoskyddsarbete. 
 

3. Utvärderingen bör därför också belysa hur kommunen ser på att ha 
verksamheten i egen regi och vilka för- och nackdelar som kan finnas med det, 
visavi en gemensam organisation till exempel inom ramen för 
Höglandsförbundet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 oktober 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 397. 

Beslutet skickas till 
Jan Holmqvist 
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§ 420 Diarienummer: KS 2022/358 

 

Avsiktsförklaring företagsexpansion i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom förslag till avsiktsförklaring mellan OBOS Sverige AB och Sävsjö 
kommun, 
 
att för Sävsjö kommuns del ställa sig bakom förslag till avsiktsförklaring mellan OBOS 
Sverige AB och AB Sävsjö Industribyggnader om förvärv och samarbete om 
industrifastighet, samt 
 
att slutligt avtal mellan OBOS Sverige AB och AB Sävsjö Industribyggnader ska 
föreläggas kommunstyrelsen innan förvärv kan genomföras. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för planering inför företagsexpansion i Vrigstad. Förslag 
till avsiktsförklaringar föreligger vid sammanträdet mellan OBOS Sverige AB och 
Sävsjö kommun, samt OBOS Sverige AB och AB Sävsjö Industribyggnader. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2022 § 398. 
2. Avsiktsförklaring samarbete OBOS Sverige och Sävsjö kommun. 
3. Avsiktsförklaring samarbete OBOS Sverige AB och AB Sävsjö 

Industribyggnader. 

Beslutet skickas till 
OBOS Sverige AB 
AB Sävsjö Industribyggnader 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 421 Diarienummer:  KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas delegationsbeslut 2022-10-12 – 2022-10-27. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut …………………………………………………………………….bilaga 2. 
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§ 422  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Vallsjöbaden 
• Fastigheten Hjälmseryd-Anderstorp 
• Upphandling snöröjning 
• Upphandling ekologisk mat 
• Flytt hemtjänst söder. 
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§ 423  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Delårsrapport 2022-08-31 Höglandsförbundet med granskningsrapport. 

KS 2022/383 
2. Delårsrapport 2022-08-31 Kretslopp Sydost med granskningsrapport.  

KS 2022/368 
3. Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner för perioden 

2023-2027 sker för Sävsjö kommuns del vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 november. KS 2022/158 

4. Inbjudan offentligt styrelsemöte Höglandets samordningsförbund  
17 november.  
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