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§ 1   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 2   

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella ärenden. 
 
Pandemi 
Snabb ökning från och med vecka 52, jämn spridning i åldersgrupper. Påverkan finns i 
kommunens verksamheter, särskilt inom räddningstjänsten. Angeläget att sprida 
information om vikten av vaccinering. Förberedelser görs för eventuell omplacering av 
personal. 
 
Motocrossgymnasium lokalfråga 
Upphandlingen av lokaler har avbrutits. Alternativa lösningar prövas. 
 
Förpackningsinsamling 
Förändringar i lagstiftningen på gång, innebärande att ansvaret flyttas till 
kommunerna. Intentionen är att skapa en mer hushållsnära insamling. Sävsjö 
kommun har getts tillfälle att yttra sig. 
 
Bårhuset i Sävsjö 
Överenskommelse med Sävebo har gjorts avseende hyra under tiden bårhuset 
renoveras. 
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§ 3 Diarienummer: KS 2021/321 

 

Svar på motion (V) om uppmuntran till vikarier  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 

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

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

den 29 november 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december § 475. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Diarienummer: KS 2021/104 

 

Granskning av kommunens fordonshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
KPMG har av Sävsjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för 
kommunens hantering av kommunala fordon. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om Sävsjö kommuns organisation för 
hantering av fordon inklusive elcyklar är ändamålsenlig samt om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, 
intervjuer med tjänstepersoner samt stickprov av körjournaler och 
drivmedelsfakturor.  

Det politiska ansvaret för fordonsadministrationen ligger under kommunstyrelsen och 
sköts sedan 2019 av serviceförvaltningen. Kommunen har en kommungemensam 
fordonssamordnare, motsvarande en heltidstjänst, som ansvarar för samtliga fordon. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av kommunens fordonshantering från KPMG. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret. 

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

 

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 
Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 

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

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

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

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

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

Ärendet med revisionens budget är överklagat i Eksjö och Aneby kommuner i 
samband med att Höglandsförbundets budget skulle fastslås. Detta innebär att 
revisionens budget kvarstår enligt 2021 års nivå med 158 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 Höglandsförbundet. 
2. Beslut Höglandsförbundets direktion 2021-11-12, §§ 55 och 56. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december § 476. 
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Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Diarienummer: KS 2021/421 

 

Utbyggnad för att möta ny spårstandard 
Stockarydsterminalen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
För att kunna möta näringslivets krav på konkurrenskraftiga transporter längs järnväg 
behöver Stockarydsterminalen liksom avlastningsspåret, spår 11, förlängas. Detta då 
tågstandarden idag går mot allt längre tågset. För genomförande av detta projekt 
behövs markåtkomst och tillgång till en privatägd oanvänd fastighet utmed södra 
stambanan.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Diarienummer: KS 2021/322 

 

Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att anlägga 
fotbollsplaner 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till serviceförvaltningen att upprätta nyttjanderättsavtal i syfte att upplåta 
mark till Sävsjö FF för att anlägga fotbollsplaner. 
  
Christer Sandström (C) och Matilda Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för deras yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat  

den 10 november 2021 § 114. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 480. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens beredande sammanträde föreslår följande beslut: 
att uppdra till serviceförvaltningen att upprätta nyttjanderättsavtal i syfte att upplåta 
mark till Sävsjö FF för att anlägga fotbollsplaner. 
 
Christer Sandström (C) och Matilda Henriksson (C) yrkar att ärendet återförs till 
kultur- och fritidsnämnden för förslag till nytt område att upplåta till Sävsjö FF för 
anläggning av fotbollsplaner. 
 
Christer Sjögren (S) och Kjell Lundqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 
Stefan Gustafsson (KD) ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsens 
beredande sammanträde mot Christer Sandströms (C) och Matilda Henrikssons (C) 
yrkande och finner bifall för kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Sävsjö FF 
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§ 8 Diarienummer: KS 2021/393 

 

Säkerhetsprövning av förtroendevalda 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utifrån de lokala partiorganisationernas medgivande, ge kommunledningskontoret 
i uppdrag att säkerhetspröva personer nominerade till uppdrag i kommunstyrelsen 
mandatperioden 2023–2026, samt 
 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att ta till kommunstyrelsen 
återkomma med skrivelse som närmare beskriver avgränsningar, konsekvenser och 
hantering av säkerhetsprövningen.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad  

den 12 november 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 483. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Gruppledare i politiska partier 
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§ 9 Diarienummer: KS 2021/416 

 

Planering och äskande av medel 75 års jubileum för Sävsjö 
stad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att utöka kommunstyrelsens driftsanslag för 2022 med 850 000 kronor för att 
finansiera projektledare och aktiviteter avsedda att uppmärksamma att Sävsjö stad 
fyller 75 år, samt 
 
att kommunstyrelsen i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ansvarar 
för genomförande av jubileumsårets planering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att i samråd med kommundirektören 
påbörja arbetet med att forma en jubileumskommitté och rekrytera projektledare. 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 29 november 

2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 484. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret 
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§ 10 Diarienummer: KS 2021/415 

 

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

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

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

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

Den interna kontrollen ska säkerställa; 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad  

den 29 november 2021. 
2. Presentationer, uppföljning 2021 och intern kontroll 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 488. 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 11 Diarienummer: KS 2021/423 

 

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

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll för Sävsjö kommun står att nämnderna varje år ska 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna ska 
genomföra riskbedömning för sina verksamheter. Till detta bör man ta fram en risk-
och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
1. Plan för intern kontroll teknisk nämnd 2022 
2. Uppföljning intern kontrollplan 2021 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 489. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Diarienummer: KS 2021/35 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 44/2021. KS 2021/444 
Parkeringstillstånd 45/2021. KS 2021/445 
Parkeringstillstånd 46/2021. KS 2021/447 
Parkeringstillstånd 47/2021. KS 2021/448 
Parkeringstillstånd 48/2021. KS 2021/449 
Personuppgiftsbiträdesavtal för E-passi friskvårdssystem. KS 2021/460 
Tillförordnad personalchef 2022-01-03 – 2022-01-05. KS 2021/463 
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§ 13  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att inga övriga ärenden har anmälts. 
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§ 14   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Skrivelser om deltagande i samverkansområde för kontroll av luftkvalitet.  

KS 2021/462 
2. Inbjudan till medlemssamråd om och med samordningsförbunden i 

Jönköpings län.  
3. Information om tillsynsuppdrag. KS 2021/422 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-01-11 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 15   

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att samtliga närvarande ledamöter känner sig tillfreds med mötets 
genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar samtliga kommunstyrelsens närvarande 
ledamöter på distans förutom kommunstyrelsens ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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