
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-27 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus,  tisdagen den 27 september 2022  
klockan 13:15 – 16:55 

 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), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Ingrid Ivarsson (S) ersätter Göran Häll (S) 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 368, 372, 379 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 377 
Marianne Sandberg, controller § 377 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen (Teams) § 376 
Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen § 370 
Sten-Åke Claesson, ordförande myndighetsnämnden § 370 
Representanter för styrelsen för AB Sävsjö Industribyggnader § 368: 
Sven-Åke Gårdstam, ordförande, Ingemar Ahnstedt, Hans Svensson 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Lars Edblad (SD) ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Lena Persson (S)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 29 september 2022  
klockan 13:00 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

367-381 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Lena Persson (S)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

Anslagsdatum: 2022-09-30 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-10-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 367  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 368   

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om eventuell framtida expansion av industri i Vrigstad. 
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§ 369 Diarienummer: KS 2022/288 

Informationsärende - samråd om utkast till Verksamhetsplan 
2023 inkl budget 2023-2025, Höglandets 
samordningsförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
I ett preliminärt beslut om medelstilldelning fick Höglandets samordningsförbund 
information om att statens del i förbundets budget eventuellt minskar till budgetår 
2023, vilket medför att övriga medlemmars anslag minskas proportionerligt utifrån 
lagen om finansiell samordning. Medelstilldelningen från staten kan minska med 
maximalt 115 000 SEK vilket skulle innebära en minskad intäkt om 230 000 SEK då 
förbundets verksamhet finansieras med 50 % av staten, 25 % av regionen och 25 % av 
kommunerna i enlighet med lagstiftningen.  

Enligt gällande förbundsordning måste styrelsen för Höglandets samordningsförbund 
fatta besluta om verksamhetsplan 2023 och budget 2023-2025 senast 30 november 
2022.

Beslutsunderlag 

1. Följebrev till utkast verksamhetsplan 2023 och budget 2023-2025 för
Höglandets samordningsförbund.

2. Verksamhetsplan 2023 inklusive budget 2023-2025 från Höglandets
samordningsförbund.

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund 
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§ 370 Diarienummer: KS 2022/271 

 

Informationsärende - myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att till kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen förbereda informationsärende om myndighetsförvaltningens 
bemanning och organisation, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet förs dialog med företrädare för myndighetsförvaltningen om 
förvaltningens uppdrag och åtaganden. 

7



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-27 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 371 Diarienummer: KS 2022/300 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har fyra separata funktioner i förhållande till kommunen 
och den kommunala organisationen. Det har för det första på tjänstepersons nivå ett 
övergripande ledningsansvar för den kommunala organisationen och koncernen. 

För det andra är det en stödfunktion till både politik och förvaltning och av 
förvaltningens avdelningar görs detta arbete främst inom kansliet, ekonomi-, personal 
och kommunikationsavdelningen. 

Förvaltningen är för det tredje ansvarig för arbete kopplat till hållbar utveckling, 
samhällsplanering, samt inköp och försäljning av mark och fastigheter, ett uppdrag 
som utförs av kommunens utvecklingsavdelning. 

Förvaltningens fjärde funktion är kopplat till uppdraget som räddningstjänst eller i ett 
bredare perspektiv säkerhets- och säkerhetskyddsfrågor. Arbetet utförs av 
kommunens räddningstjänst, i samverkan med Höglandets Räddningstjänstförbund. 

Kommunstyrelsen är dessutom den kommunala nämnd som ansvarar för kommunens 
övergripande fastighetsfrågor, inklusive beslut om bostadsanpassning. Detta arbete 
utförs främst inom Sävebo AB:s uppdrag som kommunens fastighetsförvaltare. 

Kommunledningskontorets utmaningar inför framtiden kan sammanfattas enligt 
nedan: 

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

Beslutsunderlag 
1. Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 372 Diarienummer: KS 2021/178 

 

Överklagande av tillstånd till täktverksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat 
Mullmäster AB tillstånd till täkt av torv på fastigheten Hällaryd 2:5 i Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut från länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken till täkt 

av torv. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 373 Diarienummer: KS 2022/31 

 

Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret 
vid Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att, med hänvisning till skrivelse från serviceförvaltningen, anse medborgarförslaget 
om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad besvarat. 

Sammanfattning 
Förslaget avser en förbättring av del av motionsspåret vid ”Arena-området” vid 
Tallåsen fram till Trävaruvägen, Vrigstad. 
 
I Gång- och cykelplan, antagen 2019-10-21, är en ny sträckning för gång- och cykelväg 
utpekad längs Stockarydsvägen, från korsningen väg 127 fram till motorbanan. Med 
denna åtgärd som bakgrund bedöms det inte ekonomiskt försvarbart att förbättra 
motionsspåret till en alternativ cykelväg från Vrigstad samhälle till Trävaruvägen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 1 september 2022. 
2. Medborgarförslag inklusive bilagor 
3. Gång- och cykelplan antagen av kommunfullmäktige den 21 oktober 2019. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 13 september 2022 § 351. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 374 Diarienummer: KS 2022/32 

 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder 
vid Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att, genom åtgärder med uppmärkning av motionsspår om korsande bilväg och för 
fordonstrafik genom vägmärken om korsande motionsspår, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställarna pekar på behovet av en säker övergång för motionsspåret över 
Trävaruvägen. Förslagsställaren lämnar också förslag på gång- och cykelpassager. 
 
Aktuell passage anses inte rymmas inom begreppet gång- och cykelpassage, med 
anledning att huvudsyftet med elljusspåret är motion och rekreation i form av 
promenad, löpning och skidåkning. Dock finns inget förbud att cykla på elljusspåret. 
Den regel som gäller för motionärer oavsett om de går, springer, cyklar eller åker 
skidor är väjningsplikt vid passage över Trävaruvägen för trafik som färdas på 
Trävaruvägen.  
 
Motionsspårets passage över Trävaruvägen saknar idag uppmärkning om korsande 
väg med fordonstrafik. Det finns heller ingen märkning på Trävaruvägen om korsande 
motionsspår.  Denna uppmärkning skall skyndsamt kompletteras för en säkrare 
trafikmiljö. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 31 augusti 2022. 
2. Medborgarförslag inklusive bilagor. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 13 september 2022 § 352. 

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

 

Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och 
reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande samverkansavtal för Höglandets 
överförmyndarnämnd och att uppdra till kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna detsamma, samt  
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande reglemente för Höglandets 
överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning 
I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överför-
myndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode 
mäns förvaltning. Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna 
beslutade 2018 att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd och kansli med Vetlanda kommun som värdkommun. 
Syftet med den gemensamma nämnden är att bedriva effektiv 
överförmyndarverksamhet för alla de samverkande kommunerna; Aneby, 
Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 
 
Efter att verksamheten har varit i drift i tre år finns det delar i nuvarande 
samverkansavtal och reglemente som har behov av revidering.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 2 september 2022 § 47. 
2. Tjänsteskrivelse från Höglandets överförmyndarverksamhet daterad den 9 

juni 2022. 
3. Tjänsteskrivelse Höglandsförbundet daterad den 20 juni 2022. 
4. Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet 
5. Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet. 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 13 september 2022 § 353. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 376 Diarienummer: KS 2021/169 

 

Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta föreslagna riktlinjer för offentlig konst i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att uppdra till kommundirektör Jan 
Holmqvist och förvaltningschef Erika Tor Rundblad att ge förslag till riktlinjer för 
inköp av konst. Kommunen saknar riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i 
kommunen. Som underlag för ställningstaganden vid till exempel nybyggnationer, 
föreslås riktlinjer för inköp av konst.  
 
De föreslagna riktlinjerna beskriver hur konst ska hanteras i kommunen. De beskriver 
ansvarsfördelning av fristående konstverk och konstnärlig gestaltning enligt 
enprocentregeln, riktlinjer för konstanskaffning och förvaltning samt avyttring av 
konst.  
 
Riktlinjerna har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utvecklingsavdelningen samt Sävebo AB. 
 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att senast den första 
september 2022 återkomma med uppdaterade riktlinjer för den offentliga konsten 
utifrån de remissvar som inkommit.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 2 maj 2022. 
2. Riktlinjer offentlig konst. 
3. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat den 4 maj 2022 § 108 
4. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden daterad den 5 april 2022. 
5. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 1 juni 2022 § 106. 
6. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 17 maj 2022. 
7. Yttrande från Sävebo AB daterat den 30 maj 2022. 
8. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 8 juni 2022 § 67. 
9. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 13 september 2022 § 354. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 377 Diarienummer: KS 2022/289 

 

Delårsrapport 2022-08-31 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna delårsrapport per 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Årets delårsrapport för Sävsjö kommun visar att kommunen befinner sig i ett gott 
ekonomiskt läge. Den redovisade prognosen för hela året är 54 miljoner och det 
innebär att årets resultat kan bli ännu högre än förra årets. Det goda resultatet hjälper 
till att finansiera de stora investeringar som ligger framför och ger möjligheter att 
förbättra läget för att hantera de stora osäkerhetsfaktorer som finns kopplat till 
tilltagande inflation, räntor, tillgång och priser för energi.  
 
Delårsrapporten visar negativa budgetavvikelser framförallt inom socialnämnden och 
där pågår arbete med jämförelser så väl som analys av kostnader.  
 
Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och 
bolag. I delårsrapporten beskrivs Sävsjö kommuns och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi under det gångna året. Rapporten delas upp i tre delar; 
förvaltningsberättelse, räkenskaper och verksamhetsredovisning. 

Beslutsunderlag 
1. Utkast till delårsrapport 2022-08-31. 
2. Bildspel 

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

 

Boenden för äldre 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att teckna överenskommelse med 
Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB från och med 2023-01-01 i enlighet med 
överenskommelse kring boende för äldre,  

att finansiering avseende kommunens åtagande sker genom en utökning av 
kommunstyrelsens och socialnämndens budgetram 2023 i enlighet med 
kommundirektörens tjänsteskrivelse, samt 

att det efter ett år ska ges en redovisning till kommunstyrelsen om utfallet av denna 
överenskommelse om boende för äldre. 

Sammanfattning 
Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB har kontaktat Sävsjö kommun avseende en 
samverkan kring bostäder för äldre i de nybyggda hyreslägenheterna vid Sturevallen. 
Grundtanken är att Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB reserverar ett antal av de 
ännu inte uthyrda lägenheterna till äldre hyresgäster, i deras utkast till 
överenskommelse preciserade som tillhörande åldersgruppen 65+. Riksbyggen och 
Arkadia bostäder AB kommer att sköta all uthyrning med mera och lovar dessutom att 
komplettera nuvarande byggnader med hiss och fler förrådsutrymmen. 
 
För Sävsjö kommun skulle samverkan innebära tre åtaganden: 

• Medverka i marknadsföring av lägenheterna 
• Hyra en lägenhet som kan fungera som gemensamhetslokal 
• Erbjuda någon form av bovärd för de boende på området 

 
Kommunens kostnader beräknas till cirka 225 000:- årligen. Kostnaden är beräknad 
utifrån att bovärden tjänstgör ca 20 % på området och att kommunen hyr en  
trerumslägenhet. Initialt kommer kostnaden vara lägre då hyran rabatteras de första 
åren av hyresvärden. Kostnaden bör fördelas mellan kommunledningskontoret / 
fastighetsförvaltningen avseende hyreskostnader och socialnämnden, alternativt 
kommunledningskontoret / fastighetsförvaltningen avseende bovärden beroende på 
vilken huvudsaklig inriktning denna tjänst får.  
 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor och socialnämnden ställer sig positiva till 
samverkan med Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB avseende bostäder för äldre. 
 
Ett arbete pågår parallellt i syfte att ordna anpassade bostäder även i övriga tätorter i 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 18 augusti 2022. 
2. Protokollsutdrag från socialnämnden daterat den 14 september 2022. 
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3. Protokollsutdrag från kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  
den 15 september 2022. 

4. Utkast till överenskommelse om samarbete mellan Sävsjö kommun, 
Riksbyggen och Arkadia bostäder AB 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 320 
6. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 9 augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-27 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 379 Diarienummer: KS 2022/334 

 

Ansökan om permutation Stiftelsen Donationsgårdarna 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens ansökan om permutation 
avseende stiftelsen Donationsgårdarna, organisationsnummer 827501-1297 för 
donationerna Holkaryd Lillegård 6:1 och Vrigstad Skolgård 4:1, samt 
 
att betrakta den inskickade permutationsansökan till Kammarkollegiet som sin egen, 
innefattande alla de handlingar som inskickats och som återfinns i ärendet.  

Sammanfattning 
Kammarkollegiet har inkommit med ett förtydligande av beslutsprocessen kopplat till 
donationsgårdarna, detta då barn- och utbildningsnämnden saknar beslutsmandat att 
lämna in ansökan. Därför behöver ett kommunstyrelsebeslut ligga till grund för 
ansökningsprocessen.  
 
Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen (Dnr: KS 2021/175) samt i barn- 
och utbildningsnämnden (Dnr: BUN 2022/98)  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad  

den 27 september 2022. 
2. Bilagor enligt bilageförteckning till ansökan om permutation avseende 

donationsgårdarna Holkaryd Lillegård 6:1 och Vrigstad Skolgård 4:1 samt 
markbyte med kommunen. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-27 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 380 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Lista delegationsbeslut 2022-09-09 – 2022-09-27. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-27 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 381   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Pollinering i centrum. 
2. Beslut socialnämnden ej verkställda beslut andra kvartalet 2022.  

KS 2022/180 
3. Beslut från Ljungby kommun om deltagande i leaderområde programperioden 

2023-2027. KS 2022/19 
4. Halvårsredovisning Höglandets Samordningsförbund. 
5. Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfullmäktige.  

KS 2022/326 
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