
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdag 15 november 2022  
klockan 08:30 – 15:45 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, frånvarande 
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: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Stefan Gustafsson (KD) 
Ingrid Ivarsson (S) ersätter Göran Häll (S) 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 426, 443 
Tomas Lundin, gata/parkchef § 426 
Lillemor Hultqvist, tillförordnad socialchef §§ 429, 430, 443 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 433, 434, 436 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 431, 432, 444-448, 450 
Emma Nordstrand, samhällsbyggnadschef §§ 444-448 
Peter Ringberg, mark- och exploateringsingenjör §§ 444-448 
Emanuel Johansson, samhällsplanerare §§ 444-448 
Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg § 449 
Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader och Sävebo AB § 428 
Patrick Blomström, vd Sävsjö Näringslivs AB § 427 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Stefan Fürst (V), insynsplats 

Utses att justera Johanna Danielsson (KD)    

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, måndag 21 november 2022 
klockan 15:00 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

424-460 §§  

 

 

Christer Sjögren, (S) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Johanna Danielsson (KD)   
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-11-15 

Anslagsdatum: 2022-11-22 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-12-14 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 424 Godkännande av ärendelista   

§ 425 Kommundirektören informerar   

§ 426 Informationsärende - tekniska frågor 2022/239  

§ 427 Informationsärende - näringslivsfrågor   

§ 428 Informationsärende - underhållsplan 
kommunens fastigheter 

2022/30  

§ 429 Svar på motion (M) om språktest inom vård 
och omsorg 

2022/244  

§ 430 Svar på motion (M) om obligatorisk 
registerkontroll före anställning av personal 
inom vård och omsorg 

2022/245  

§ 431 Svar på medborgarförslag om 
återanvändningscenter 

2022/199  

§ 432 Svar på medborgarförslag  om 
trafiksituationen i Torset med omnejd 

2022/77  

§ 433 VA-taxa 2023 Njudung Energi Sävsjö AB 2022/381  

§ 434 Taxor myndighetsnämnden 2022/397  

§ 435 Arbetsordning kommunfullmäktige 2022/359  

§ 436 Reviderat reglemente med bestämmelser om 
ersättningar mandatperioden 2023-2026 

2022/398  

§ 437 Ordning för inkallande av ersättare  
2023-2026 

2022/296  

§ 438 Firmatecknare för åren 2023-2026 2022/297  

§ 439 Reglemente socialnämnden 2022/392  

§ 440 Reglemente barn- och utbildningsnämnden 2022/390  

§ 441 Reglemente myndighetsnämnden 2022/399  
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§ 442 Återremitterat ärende investeringsbudget 
2023-2025 

2022/302  

§ 443 Utvärdering av verksamheter Sävsjö 
Camping och Vallsjöbaden 

2022/393  

§ 444 Avskrivning av ärende Hjälmseryds-
Anderstorp 1:6 

2022/225  

§ 445 Förvärv av del av Hetseryd 2:4 2022/379  

§ 446 Ny förskola Vrigstad, detaljplanläggning 2022/338  

§ 447 Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, 
Vrigstad tätort 

2022/135  

§ 448 Hantering av tomterna Torset 2:52, 2:53, 
2:54 

2022/129  

§ 449 Remiss Grönt hållbarhetsprogram 2022/380  

§ 450 Stärkt förmåga och beredskap i Sävsjö 
kommun 

2022/394  

§ 451 Förlängning av samverkansavtal Höglandets 
räddningstjänstförbund 

2022/356  

§ 452 Medborgarförslag om att Sävsjö kommun 
ansluter till och startar en fritidsbank 

2022/339  

§ 453 Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö 
Familjebad 

2022/354  

§ 454 Medborgarförslag om fler läktarplatser på 
Hofgårdsvallen 

2022/373  

§ 455 Medborgarförslag om att hyra padelhall för 
användning till alla racketsporter 

2022/375  

§ 456 Medborgarförslag om lekpark vid 
Vallsjöbaden 

2022/360  

§ 457 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 458 Övriga ärenden   

§ 459 Meddelanden   
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§ 424  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 425  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella ärenden 
bland annat särskild händelse som innebär att kommunen gått in i stabsläge. 
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§ 426 Diarienummer: KS 2022/239 

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Ekonomiska månadsrapporter avseende gata/park och fordon. 
• Lördagen 26 november officiellt firande av Sävsjö kommun 75 år. 
• På tre områden i Sävsjö stad ska färre antal belysningspunkter prövas. 
• Tegnérvägen i Vrigstad  
• Beslut om bro vid Hultrum, eventuell överklagan från kommunens sida. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk redovisning gata/park oktober 2022 
2. Ekonomisk redovisning fordon oktober 2022. 
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§ 427  

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella näringslivsfrågor. 
 

• Eksjöhovgårds Värdshus 
• Kommunens företag med anledning av rådande läge med stigande räntor och 

inflation. 
• Startträff för nya företagare. 
• Näringslivsdialog  
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§ 428 Diarienummer: KS 2022/30 

 

Informationsärende - underhållsplan kommunens fastigheter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022 § 60 fick kommunens 
fastighetschef Urban Blücher i uppdrag att under hösten 2022 redovisa arbetet med en 
underhållsplan för kommunens fastigheter. Vid dagens sammanträde redovisas 
underhållsbehov inom kommunens fastigheter.  
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§ 429 Diarienummer: KS 2022/244 

 

Svar på motion (M) om språkbedömning inom vård och 
omsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att socialförvaltningen bevakar när Socialstyrelsens redovisning av språkbedömnings-
stöd redovisas och därefter, i samråd med personalavdelningen, får i uppdrag att 
utarbeta en rutin för hur språkbedömningar ska genomföras före anställning inom 
vård och omsorg,  
 
att socialförvaltningen undersöker möjliga modeller för att erbjuda språkutbildning i 
svenska, parallellt med arbete inom vård och omsorg, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Sävsjö kommun föreslår i motionen att det ska ställas krav på kunskap i 
svenska språket före anställning inom vård och omsorg genom att språkbedömning 
erbjuds före anställning, alternativt att språkutbildning erbjuds parallellt med arbete 
inom vård och omsorg.  
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt stöd för 
språkbedömning. Genom det ska verksamheter inom äldreomsorgen kunna 
genomföra språkbedömningar för anställda. (Regeringskansliet S2022/02057) 

Både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Coronakommissionen har 
rapporterat om bristande svenska inom äldreomsorgen. 

Socialstyrelsen ska redovisa språkbedömningsstödet 28 februari 2023. Därefter 
kommer kommunerna ha möjlighet att använda sig av det men det kommer inte att 
vara ett krav. 

Socialförvaltningens förslag till yttrande:  
att förvaltningen bevakar när Socialstyrelsens redovisning av språkbedömningsstöd 
redovisas och därefter får förvaltningen i samråd med personalavdelningen i uppdrag 
att utarbeta en rutin för hur språkbedömningar ska genomföras före anställning inom 
vård och omsorg. 
 
att socialförvaltningen undersöker möjliga modeller för att erbjuda språkutbildning i 
svenska, parallellt med arbete inom vård och omsorg.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion (M) språkbedömning inom vård och omsorg 
2. Protokollsutdrag socialnämnden daterat 5 oktober 2022 § 153. 
3. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 1 september 2022. 
4. Webbplats - Uppdrag att ta fram språkbedömningsstöd för verksamheter 

inom äldreomsorgen - Regeringen.se 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 430 Diarienummer: KS 2022/245 

 

Svar på motion (M) om obligatorisk registerkontroll före 
anställning av personal inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att bevaka de nationella utredningarna för belastningsregisterkontroll i arbetslivet, 
 
att när det finns lagstadgat stöd för arbetsgivare att begära utdrag ur 
belastningsregistret före anställning för all personal inom socialförvaltningens 
verksamhetsområde får förvaltningen, i samråd med personalavdelningen, i uppdrag 
att ta fram en rutin för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
socialförvaltningen, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad.    

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i motionen att all personal före anställning inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg, uppvisar ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens 
belastnings- och/eller misstankeregister. Känslan av säkerhet och trygghet hos 
brukaren/patienten torde överväga vikten av integritetsskydd hos den anställde. 
 
Den författningsreglerade registerkontrollen där arbetsgivaren har rätt att kontrollera 
uppgifter i belastningsregistret i samband med anställning omfattar idag enbart 
socialförvaltningens verksamhetsområden där arbete med barn förekommer. Utöver 
verksamheter som rör barn finns det idag ingen lagstadgad rätt för arbetsgivare att 
begära utdrag ur belastningsregistret före anställning.  
 
I betänkandet från Statens Offentliga utredningar SOU 2019:19 – Belastnings-
registerkontroll i arbetslivet utreds behovet av utökat författningsstöd. 
(Regeringskansliet SOU 2019:19) Beslut förväntas fattas av regeringen under våren 
2023. 
 
Socialförvaltningens förslag till yttrande:  
att bevaka de nationella utredningarna för belastningsregisterkontroll i arbetslivet. 
När det finns lagstadgad stöd för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret 
före anställning för all personal inom socialförvaltningens verksamhetsområde får 
förvaltningen i samråd med personalavdelningen i uppdrag att ta fram en rutin för 
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom socialförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion (M) obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom 

vård och omsorg 
2. Protokollsutdrag socialnämnden daterat 5 oktober 2022 § 152.  
3. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 1 september 2022. 
4. Webbplats - Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat 

författningsstöd - Regeringen.se  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 431 Diarienummer: KS 2022/199 

 

Svar på medborgarförslag återanvändningscenter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att förslaget ska utredas efter antagande av Sävsjös gröna hållbarhetsprogram, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att Sävsjö kommun ska undersöka och implementera en 
verksamhet för återbruk i kommunen och ger exempel på en sådan verksamhet i 
Vaggeryds kommun.  
 
Sävsjö kommun håller på att ta fram ett Grönt Hållbarhetsprogram som inom kort ska 
behandlas politiskt. I programmet finns ett målområde om cirkulär konsumtion och 
ett mål om att vi ska reparera och återbruka i mycket högre utsträckning än idag. För 
att klara detta mål behövs det någon slags verksamhet och samordning för 
återanvändning i vår kommun. Detta förslag bör behandlas inom ramen för det 
antagna programmet för grön hållbarhet i Sävsjö.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om återanvändningscenter 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 1 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 432 Diarienummer: KS 2022/77 

 

Svar på medborgarförslag  om trafiksituationen i Torset med 
omnejd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att föreslå förslagsställaren att ta kontakt med ordföranden i den befintliga 
vägföreningen, 
 
att Sävsjö kommun, om intresse finns, kan bistå vägföreningen i tillvägagångsättet i en 
ansökan, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.   

Sammanfattning 
Förslagsställaren efterfrågar en hastighetsöversyn för samtliga vägar i Torset, då 
området upplevs som tungt trafikerat samtidigt som antalet oskyddade trafikanter är 
stort.  
 
Sävsjö kommun anser att det är rimligt att det finns en hastighetsgräns på  
40-km i timmen i tätbebyggda områden.  
 
Torset är ett område som inte innefattar några kommunala vägar. Vägarna är samfällt 
ägda och huvudmannaskapet för dem är olika vägföreningar. Det är Länsstyrelsen som 
ansvarar för justering av hastighetsgränser på enskilda vägar. Kommunen får inte lov 
att göra hastighetsdämpande åtgärder eller ändringar i hastighetsskyltning. Vi föreslår 
därför att kontakt tas med vägföreningen för att adressera frågan till Länsstyrelsen, då 
kommunen saknar det beslutsmandatet.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag daterat 28 februari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 1 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 433 Diarienummer: KS 2022/381 

 

VA-taxa 2023 Njudung Energi Sävsjö AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten i Sävsjö har de senaste åren gjort en ambitionsökning till viss del 
beroende på ett uppdämt reinvesteringsbehov. Detta gäller både i ledningsnät men 
även insatser på andra delar såsom utbyte av maskinell utrustning i va-anläggningar. 
Det innebär att verksamheten de senaste åren har en kostnadsökning.  

Inför 2023 noteras en kraftigt ökad kostnadsutveckling för driften av våra 
anläggningar och då främst vad det gäller el, kemikalier och insatsvaror. Denna 
kostnadsökning tillsammans med en höjd ränta gör att den totala kostnadsmassan 
ökar med drygt tre miljoner kronor.  

Då VA-kollektivets inkomster består i avgifter från VA-taxan och verksamheten ska 
vara kostnadsneutral behövs en höjning av avgifterna för att möta de ökade 
kostnaderna.  

Den föreslagna taxe-ökningen på 12 % på brukningsavgiften gör att intäkterna till VA 
verksamheten ökar med motsvarande belopp. Det kommer för en enskild abonnent 
med normalförbrukning innebära en kostnadsökning med cirka 85 kronor per månad.  

Anläggningsavgift är den avgift som en blivande abonnent lägger i anslutningsavgift. 
Den ska täcka dels kostnad för att framdra nya servisledningar, dels vara en 
delbetalning till befintligt nät och befintliga verk.  

Anläggningsavgiften föreslås även den att justerats då vi ser kostnadsökningar på 
bränsle och material. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 % från dagens  
156 200 kronor till 164 010 kronor för anslutning av en normal villa med samtliga 
nyttigheter.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från Njudung Energi Sävsjö AB daterad 6 oktober 2022. 
2. Protokollsutdrag styrelsemöte Njudung Energi Sävsjö AB  

daterat 20 oktober 2022. 
3. Statistik VA-taxa 2022 Jönköpings län. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 434 Diarienummer: KS 2022/397 

 

Taxor myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas förslag till nya taxor avseende 
Myndighetsnämndens verksamhetsområde. Taxejusteringen för tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, nikotinfria tobaksprodukter samt handel 
med receptfria läkemedel baseras på PKV – prisindex kommunal verksamhet. 
Prisindexet, som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), är avsett 
att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling 
i fasta löner och priser. PKV:s nivå för 2023 ligger på 6,0%. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från myndighetsförvaltningen daterad 8 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

17



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 435 Diarienummer: KS 2022/359 

 

Arbetsordning kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Sävsjö 
kommun att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) får den som är folkbokförd i en kommun väcka 
ärende i kommunfullmäktige (medborgarförslag) om fullmäktige så beslutar (KL 
kap 8, § 2). Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning för Sävsjö kommun, § 31, 
kan medborgarförslag lämnas.  
 
Det har under den senaste mandatperioden inträffat att medborgarförslag som i 
sakfrågan är i princip identiska inkommit vid ett flertal tillfällen. För dessa ärenden 
bör en förenklad beslutsprocess införas, där kommunfullmäktige överlåter 
beslutsrätten till den nämnd som ansvarar för medborgarförslagets sakområde. Av 
detta skäl bör kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en text som 
tydliggör de möjligheter kommunallagen ger i detta avseende. 
 
Kopplat till detta är frågan om den tid kansliet behöver för att förbereda ett 
medborgarförslag för beslut i kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen behöver 
beslut om att lämna medborgarförslag vidare för beredning inte i sig själv beredas. 
Vem det skall lämnas till kan dock behöva förberedas. Av detta skäl föreslås att 
kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en bestämmelse om att ett 
medborgarförslag behöver lämnas in minst fem arbetsdagar före nästkommande 
kommunfullmäktige för att kunna behandlas vid detta fullmäktige. I de fall denna 
tidsgräns underskrids flyttas behandlingen fram ett kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunallagen 2017:725 
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning (antagen av kommunfullmäktige  

23 maj 2022.) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 436 Diarienummer: KS 2022/398 

 

Reviderat reglemente med bestämmelser om ersättningar 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande reviderade Reglemente med bestämmelser om ersättningar 
mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026 antogs 
av kommunfullmäktige 23 maj 2022 § 49. Underhand har framkommit att 
reglementet behöver justeras och reviderat reglemente är framtaget. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026 

med ändringar. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 437 Diarienummer: KS 2022/296 

 

Ordning för inkallande av ersättare 2023-2026 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ersättare i kommunala nämnder och styrelser kallas in i nedan angiven 
partigruppsordning när den personlige ersättaren inte kan tjänstgöra. 
 
Inkallande av ersättare sker efter nedan angiven partigruppsordning: 
 

KD 
S 
C 
M 
V 
SD 

KD, S, C 
S, KD, C 
C, S, KD 
M, SD 
V 
SD, M 

Sammanfattning 
Med underlag från slutprotokoll daterat 7 oktober 2022 över förhandlingar efter 2022 
års allmänna val till kommunfullmäktige lämnas förslag på ordning för inkallande av 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
1. Slutprotokoll daterat 7 oktober 2022 över förhandlingar efter 2022 års 

allmänna val till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 438 Diarienummer: KS 2022/297 

 

Firmatecknare för åren 2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse kommundirektör Jan Holmqvist och kommunstyrelsens ordförande Therese 
Petersson var för sig, samt ekonomichef Marie Hogmalm som ersättare, att vara 
firmatecknare för Sävsjö kommun under tiden 2023 till och med 2026, samt 
  
att utse förvaltningscheferna vid Sävsjö kommun att under åren 2023-2026 vara 
firmatecknare inom sina respektive verksamhetsområden. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod ska firmateckningsrätten för Sävsjö kommun och dess 
förvaltningar beslutas om. Beslutet gäller för hela mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 9 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 439 Diarienummer: KS 2022/392 

 

Reglemente socialnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande reglemente för socialnämnden att gälla från och med  
1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarsområden är att  fullgöra kommunens uppgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), lag om vård av unga 
(1990:52) (LVU), lag om vård av missbrukare (1988:870)(LVM), lagen om öppen 
psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) (ÖPT), patientsäkerhetslagen (2010:659) och 
patientdatalagen (2008:355), alkohollagen (2010:1622) samt de övriga uppgifter som 
enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom socialtjänstområdet. 

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerad och 
innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas 
till domstol. 
 
I samband med ny mandatperiod revideras socialnämndens reglemente.  
Förslag till revidering av reglementet:  
 

- Nämndens ansvarsområde 2 § punkt 6 stryks. Handläggning av 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen övergår till 
myndighetsnämnden från och med 2023-01-01. 

- Nämndens arbetsformer 5 § sammanträde på distans, skrivs in i reglementet. 

Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens reglemente. 
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 26 september 2022. 
3. Protokollsutdrag socialnämnden daterat 26 oktober 2022 § 167. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 440 Diarienummer: KS 2022/390 

 

Reglemente barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och 
med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Inför ny mandatperiod görs reglemente för varje nämnd utöver det som beskrivs i 
kommunallagen. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har ett reglemente som 
beskriver deras uppdrag, ansvarsområde och verksamheter. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämndens reglemente.  
2. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden daterad 28 september 

2022.  
3. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat 26 oktober § 213 

2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 441 Diarienummer: KS 2022/399 

 

Reglemente myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande reglemente för myndighetsnämnden att gälla från och  
med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden lägger fram förslag till kommunfullmäktige om att ändra 
myndighetsnämndens reglemente enligt nedan. 

• Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 1 augusti 2022. 
Uppdraget ligger hos Myndighetsnämnden. Reglementet behöver justeras 
med följande: 
2§ 5p 
svarar för tillsyn samt hantera tillståndsgivning för tobaksförsäljning enligt lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257). 
 

• Rättelse av hänvisning till svensk författningssamling (SFS) gällande tillsyn 
över handel med vissa receptfria läkemedel: 
2§ 6p 
svara för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 
 

• Från och med 1 januari 2023 tar myndighetsnämnden över uppgifter enligt 
alkohollag (2010:1622) från socialnämnden. Reglementet kompletteras med 
ny punkt: 
2§ 7p 
svara för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622). 

Beslutsunderlag 
1. Myndighetsnämndens reglemente. 
2. Tjänsteskrivelser från myndighetsförvaltningen daterade 2 november 2022 och  

10 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 442 Diarienummer: KS 2022/302 

 

Återremitterat ärende - investeringsbudget 2023-2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 14 november 2022 § 102 behandlades 
verksamhetsplan 2023 för Sävsjö kommun. Enligt principen om minoritetsåterremiss 
återremitterades delen om investeringsbudget 2023-2025, stycke D, till 
kommunstyrelsen enligt skriftligt yrkande från Mats Hermansson (M). 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterat 14 november 2022 § 102. 
2. Skriftligt yrkande från Mats Hermansson (M) daterat 14 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 443 Diarienummer: KS 2022/393 

 

Utvärdering av verksamheter Sävsjö Camping och 
Vallsjöbaden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 12 januari § 10 beslutades att redovisning av 
erfarenheter och ekonomi för projektet Sävsjö Camping ska föreläggas 
kommunstyrelsen efter sommarsäsongen år 2022. Vid sammanträdet redovisas 
verksamheterna vid Sävsjö Camping och Vallsjöbaden under sommaren 2022 vilka 
drivs i regi av socialförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 444 Diarienummer: KS 2022/225 

 

Avskrivning av ärende Hjälmseryds-Anderstorp 1:6 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen att kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20, § 70, om att 
godkänna köpeavtal avseende fastigheten Hjälmseryds-Anderstorp 1:6, inte kan 
fullföljas och att ärendet därmed avskrivs, samt 
 
att informera kommunfullmäktige om ärendet. 

Sammanfattning 
I det upprättade köpekontraktet avseende fastigheten Hjälmseryds-Anderstorp 1:6 
anges att köpet ska annulleras om köparen (Sävsjö kommun) inte har beviljats 
förvärvstillstånd och att respektive part har rätt att häva kontraktet om 
förvärvstillstånd inte beviljats senast den 1 oktober 2022. 

Länsstyrelsen beslutade den 1 september 2022 att avslå kommunens ansökan om att 
förvärva fastigheten. Av beslutsskälen framgår att kommunen inte har lyckats visa att 
just denna fastighet behövs för framtida tätbebyggelse eller sammanhängande 
anordning (Stockarydsterminalen), vilket annars hade varit ett godtagbart skäl enligt  
8 § jordförvärvslagen. 

Överklagandetiden för länsstyrelsens beslut gick ut den 22 september. Beslutet har fått 
laga kraft. 

Erlagd handpenning har återbetalats till kommunen. Den enda kostnaden utöver 
nerlagd tid i detta ärende som kommunen har fått stå för är avgiften till 
förvärvstillståndsansökan om 7 100 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 26 oktober 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterat 20 juni 2022 § 70. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-15 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 445 Diarienummer: KS 2022/379 

 

Förvärv av del av Hetseryd 2:4 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Ifrågavarande skifte av fastigheten Hetseryd 2:4 behövs för Stockarydsterminalens 
utveckling på såväl kort som lång sikt. På kort sikt underlättar förvärvet förlängningen 
av terminalspår för att möta marknadens efterfrågan och på längre sikt ytterligare 
förlängning och utökning av spår, vilket i sin tur möjliggör en utveckling till 
kombiterminal. 
 
Nära 5 hektar av skiftet är planlagt för industriändamål enligt gällande detaljplan – 
byggnadsplan för Stockaryds stationssamhälle från år 1970. I såväl den 
kommunövergripande översiktsplanen från år 2012 som fördjupning av 
översiktsplanen över Stockaryd från år 2009 är stora delar av skiftet reserverat till 
utökning av terminalområdet. I samrådsförslaget till ny översiktsplan ligger hela 
skiftet inom område upptaget för utökat terminalområde. Detta innebär att 
kommunen sannolikt kan erhålla förvärvstillstånd med stöd av att förvärvat område 
behövs för tätbebyggelse eller sammanhållen anordning (8 § jordförvärvslagen). 
 
Kommunen och Stockarydsterminalen samarbetar i nuläget på flera områden. Bland 
annat utreds hur terminalen och hela verksamhetsområdet bör disponeras och byggas 
ut, samtidigt som projektering görs för förlängning av nuvarande spår. 
 
Enligt upprättat förslag till köpekontrakt ska kommunen tillträda marken inom en 
månad från det att kommunen har erhållit förvärvstillstånd. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 26 oktober 2022. 
2. Förslag till köpekontrakt, del av Hetseryd 2:4 
3. Karta till köpekontrakt, del av Hetseryd 2:4 

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 

 

§ 446 Diarienummer: KS 2022/338 

 

Ny förskola Vrigstad, detaljplanläggning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att påbörja en detaljplan för en ny förskola i 
Vrigstad tätort, på fastigheten 3:1, Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola i Vrigstad, för att möta en 
växande efterfrågan av skolplatser. Marken som kommer i fråga för projektet, är 
varken planlagd eller bebyggd. Cirka 8000–9000 kvadratmeter har öronmärkts för 
planområdet, som kan nås via Granbacksvägen/Slättsjövägen.  
 
Vrigstad skola kommer inom en snar framtid behöva de lokaler som idag används av 
förskolan Tuvans två avdelningar, då antalet grundskoleelever förväntas öka. 
Samtidigt finns ett växande behov av förskoleplatser i den utsträckning att det behövs 
tre nya avdelningar inom kort. En av Vrigstads förskolor, Prästhagen (två avdelningar) 
finns mitt emot det utpekade planområdet. Prästhagen bedöms inte räcka till 
ytmässigt för det uppkomna behovet, därför behövs en helt ny förskola byggas med 
fem avdelningar. Medel har avsatts i kommunens investeringsbudget 2024 för 
uppdraget. I nuläget ägs fastigheten Vrigstad 3:1 av Svenska kyrkan. 
Utvecklingsavdelningen har tagit kontakt med ägaren, för att köpa marken inför 
projektstart. 
   
Planområdet har valts utifrån en översiktlig lokaliseringsutredning. Fem platser i 
Vrigstad har undersökts utifrån deras förutsättningar för en etablering av en förskola. 
Det utpekade området är beläget i tätortens nordvästra del, väster om Vrigstadsån, 
och i nära anslutning till naturmark och Slättsjön. Eftersom platsen är lågt belägen, 
föreligger en översvämningsrisk. Området utgörs av tätortsnära skog och är av intresse 
för friluftslivet. Detaljplanen måste därför handläggas med utökat förfarande.  
 
Planområdet omnämns inte i gällande översiktsplan från 2012, men bedöms vara 
förenlig med kommunens utvecklingsplaner för Vrigstad och Slättsjön. Kommunens 
samrådsförslag till ny översiktsplan ska inför granskning ändras för att möjliggöra 
förskola.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 26 oktober 2022 
2. Lokaliseringsutredning förskola Vrigstad daterad 12 september 2022 
3. Beskrivande bild på planområdet i Vrigstad 3:1, med omnejd 
4. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat  

21 september 2022 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 447 Diarienummer: KS 2022/135 

 

Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, Vrigstad tätort 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ta upprättat granskningsutlåtande som egen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplanen avseende Gästgivargården 1:272-1:277, Vrigstad tätort. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för 
Gästgivaregården 1:272–1:277, Vrigstad tätort. Detaljplanen har varit ute på samråd 
under tiden 2022-05-16 – 2022-06-15 och granskning under tiden 2022-09-12 – 
2022-10-24.  
 
Under olika tidsintervall har frågan kring fastighetsgränser för fastigheterna 
Gästgivaregården 1:272, 1:274–1:277 aktualiserats. Mark har redan tagits i anspråk 
utanför fastighetsgräns. Denna mark är i den nu gällande detaljplanen reglerad till 
allmän platsmark. Fastighetsägarna har genom uppförande av staket, häckar och 
byggnader privatiserat den allmänna platsmarken. Detaljplanen har upprättats för att 
ändra användningen av aktuell allmän platsmark till kvartersmark avsedd för 
bostadsanvändning. Det gör att åtgärderna varaktigt och fastighetsrättsligt regleras. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra utökning av tomtmark till fastigheterna 
Gästgivaregården 1:272 och Gästgivaregården 1:274 till och med Gästgivaregården 
1:277. Begränsning av markens utnyttjande regleras med prickmark. Detta innebär att 
byggnader inte tillåts uppföras på den utökade tomtmarken, med syfte att distansera 
byggnader från det angränsade parkområdet. 
 
Detaljplanens ekonomiska ställningstagande är att kommunen står för kostnaden med 
framtagande av detaljplanen och förrättningskostnaderna. Fastighetsägarna står för 
markköp enligt taxa. Inför antagandebeslutet har fastighetsägarna erbjudits att skriva 
på en överenskommelse gällande markköp. Detaljplanen styr att den som inte väljer 
att köpa marken ska återställa tomten till gällande fastighetsgränsen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 25 oktober 2022. 
2. Plankarta  
3. Planbeskrivning 
4. Fastighetsförteckning 
5. Samrådsredogörelse 
6. Granskningsutlåtande  
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 448 Diarienummer: KS 2022/129 

 

Hantering av tomterna Torset 2:52, 2:53, 2:54 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Ärendet föredrogs på kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2022 § 355 
med ett beslutsförslag enligt alternativ 1 ovan. Kommunstyrelsen beslutade att 
överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 
 
Utvecklingsavdelningen har därefter tagit fram två beslutsförslag för 
kommunstyrelsen att ta ställning till, därav denna tjänsteskrivelse. Detta för att skapa 
avgörande och tydlighet i frågan gentemot intressenter. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen utifrån de intressenter som återkommer 
att tomterna är mycket attraktiva. Kommunen bör hushålla med sin markresurs och 
stödja den markanvändning som kommunen tidigare har beslutat genom gällande 
detaljplaner. I de fall kommunen kan visa på goda skäl att ändra markanvändningen, 
bör detta göras genom att pröva ändrad markanvändning genom nya detaljplaner. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 8 november 2022 
2. Kartskiss över Vallsjöbaden, daterad 6 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 449 Diarienummer: KS 2022/380 

 

Remiss Grönt hållbarhetsprogram 

Kommunstyrelsen beslutar 
att skicka förslaget på Sävsjös gröna hållbarhetsprogram på remiss till socialnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, 
Sävebo AB, AB Sävsjö Industribyggnader, SavMan AB, Sävsjö Näringslivs AB, 
Stockarydsterminalen AB, Lantbrukarnas Riksförbund, samt Aneby, Nässjö, Eksjö, 
Vetlanda, Värnamo, Växjö och Vaggeryd kommuner för yttrande senast  
31 januari 2023. 

Sammanfattning 
Omställningsarbete kommer att vara viktigt, både för kommunen som organisation och 
inom kommunens geografiska område, för att säkerställa ett fortsatt gott liv och klara  
försörjningen i en utmanande tid. 

Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är ett strategiskt dokument som anger riktningen 
för Sävsjö kommuns arbete för ett hållbart samhälle med fokus på ekologisk hållbarhet 
i samspel med social och ekonomisk hållbarhet. Det är kommunens lokala agenda för 
arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och en precisering av 
kommunens vision om gröna Sävsjö.  

Beställare av programmet är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sävsjö 
kommun genom beslut om fokusområden Ett hållbart samhälle 2022-02-22 och 
Minskad klimatpåverkan 2022-04-25.  

Hållbarhetsprogrammet ska svara upp mot nationella och regionala åtaganden inom 
miljöområdet, liksom de kommunala fokusområden som beslutats politiskt. 
Hållbarhetsprogrammet innehåller mål för kommunorganisationen samt för Sävsjö 
som geografiskt område. Till programmet kopplas kommunövergripande 
handlingsplaner. 
 
Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet utgör projektgrupp för framtagandet av 
programmet och övergripande handlingsplan. För att ta hänsyn till barn och ungas 
åsikter och perspektiv har expertgrupper från skolan involverats i arbetet. En 
referensgrupp med representanter från det lokala näringslivet och föreningslivet 
kopplas till arbetet med handlingsplan och programmets genomförande. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 31 oktober 2022. 
2. Remissversion Sävsjös gröna hållbarhetsprogram 
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Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Sävebo AB 
AB Sävsjö Industribyggnader 
SavMan AB 
Sävsjö Näringslivs AB 
Stockarydsterminalen AB 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Aneby, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Vaggeryd kommuner 
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§ 450 Diarienummer: KS 2022/394 

 

Stärkt förmåga och beredskap i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 300 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser 
2022 till inköp av nödvändig utrustning i krislådor med mera, samt 
 
att omdisponera 300 000 kronor i 2022 års investeringsbudget för inköp av 
kriskommunikation. 

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

Elavbrott sker av många olika orsaker som exempelvis storm, brand eller brist på 
insatsvaror. Kommunen har erfarenhet av långvariga och kortvariga elavbrott sedan 
stormen Gudrun. Förmågan behöver dock stärkas att hantera detta inom egna 
verksamheter såväl som att kommunen även har ansvar för det geografiska området. 

Att stärka förmågan och beredskap är även en viktig del av det civila försvaret. En av 
kommunens viktigaste uppgifter är att klara kontinuitet och säkerställa människors liv 
och hälsa samt samhällets funktionalitet i fredstid och i höjd beredskap. Detta gör att 
arbetet behöver vara långsiktigt för att skapa ökad robusthet och mer snabbfotat, för 
att ha beredskap här och nu.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 451 Diarienummer: KS 2022/356 

 

Förlängning av samverkansavtal Höglandets 
räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna att kommundirektör Jan Holmqvist förlänger 
samverkansavtal om räddningschef, insatsledare och beredskapssamordnare till  
2026-12-31. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommundirektörerna i Vetlanda och Nässjö har Ulf Fransson gjort en 
utredning där han granskar Höglandets räddningstjänstförbunds (HRF) uppdrag och 
kostnader. Utredningen mynnar ut i ett antal förslag till medlemskommunerna i HRF, 
det vill säga Nässjö och Vetlanda kommuner. Då Sävsjö kommun i dagsläget har tre 
samverkansavtal med HRF, om räddningschef, insatsledare och 
beredskapssamordnare, behandlas också dessa kortfattat i nämnda utredning.  
 
Ulf Fransson konstaterar att både för HRF och Sävsjö kommuns del är det viktigt att ta 
ett långsiktigt beslut om eventuell fortsatt samverkan och hur den ska se ut. Han 
menar dock att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning i dessa frågor och att 
nuvarande samverkansavtal bör förlängas till 2026-12-31. Senast 2025 bör Sävsjö 
kommun initiera en utvärdering av sin samverkan med HRF och i samråd med HRF 
besluta om hur den framtida samverkan bör utformas. Ett sådant beslut behöver tas 
senast 2026-12-31. Med hänvisning till ovanstående föreslås att Sävsjö kommun 
godkänner att kommundirektör Jan Holmqvist förlänger samverkansavtal om 
räddningschef, insatsledare och beredskapssamordnare till 2026-12-31 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 8 november 2022. 
2. Samverkansavtal räddningschefsfunktion 
3. Avtal för insatsledare och inre befäl 
4. Samverkansavtal beredskapssamordnare 
5. Utredning av Ulf Fransson, hösten 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 452 Diarienummer: KS 2022/339 

 

Medborgarförslag om att Sävsjö kommun ansluter till och 
startar en fritidsbank 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar  
senast 17 februari 2023. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att Sävsjö kommun ansluter sig och startar upp en "Fritidsbank".  

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar, där utrustning 
finns att låna för en aktiv fritid som uppmuntrar till ett rörligare liv, samtidigt som det 
är ett bra hållbarhetstänk. Mer info finns att hitta på webbplatsen 
www.fritidsbanken.se/ 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag daterat 29 september 2022. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur-och fritidsnämnden 
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§ 453 Diarienummer: KS 2022/354 

 

Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö Familjebad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar  
senast 17 februari 2023. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren anser att Sävsjö Familjebad har höga avgifter i förhållande till andra 
kommuner och förordar en sänkning.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag daterat 10 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 454 Diarienummer: KS 2022/373 

 

Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar  
senast 17 februari 2023. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag från flera personer har lämnats in som konstaterar att det 
saknas läktare och långbänkar vid fotbollsplanerna i Sävsjö. I förslaget lämnas också 
förslag på åtgärder. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag daterat 20 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 455 Diarienummer: KS 2022/375 

 

Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till 
alla racketsporter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar  
senast 17 februari 2023. 

Sammanfattning 
Vid sporthallen i Sävsjö finns en padelhall som kan användas av alla 
racketsporter/klubbar i Sävsjö kommun. Detta innefattar badminton, tennis, padel, 
pingis, squash med mera. Kommunen skulle kunna hyra hallen för att på så sätt 
frigöra tider för andra klubbar som har stora behov av halltider i kommunens andra 
sporthallar. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag daterat 24 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 456 Diarienummer: KS 2022/360 

 

Medborgarförslag om lekpark vid Vallsjöbaden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen för svar senast 
17 februari 2023. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att lekpark anordnas vid Vallsjöbaden för den växande 
barnaskaran i området, samt gäster till café, dansbana och badplats. Detta blir en 
samlingspunkt för föräldrar och barn i området och kommer också göra Vallsjöbaden 
mer attraktivt som utflyktsmål. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag daterat 12 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 457 Diarienummer: KS 2022/303 

 

Val till nämnder och styrelser 2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 458 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Lista delegationsbeslut 2022-10-28 – 2022-11-13………………………….bilaga 1. 
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§ 459  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Sävsjö stads 75-årsjubileum 
• Släckning gatubelysning 
• Hemtjänst söder 
• Socialförvaltning information om Kostnad Per Brukare 7 december  

klockan 13:00. 
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§ 460  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Personalstatistik september och oktober 2022. KS 2022/48 
2. Inspektionsprotokoll Höglandets överförmyndarnämnd. KS 2022/367 
3. Utvärdering sommar för unga. KS 2022/391 
4. Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar från och med 1 januari 2024. 

KS 2022/395 
5. Personalstatistik september och oktober 2022. KS 2022/48 
6. Slutligt beslut från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen tillstånd enligt 

miljöbalken för anläggande av bro. KS 2019/379. 
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