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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 dagens sammanträde informerar kommundirektören om aktuella ärenden. 

1. Särskild händelse, internt skydd. 
2. Avsiktsförklaring industriexploatering i Vrigstad. 
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§ 3 Diarienummer: KS 2022/429 

 

Informationsärende - tidplan budget 2024 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för planering av budgetarbetet 2024. 

Beslutsunderlag 
1. Tidplan budgetarbete 2024. 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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§ 4 Diarienummer: KS 2022/433 

 

Informationsärende - kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Med anledning av förändring på kommunledningskontorets utvecklingsavdelning har 
en organisationsförändring aktualiserats. Vid sammanträdet informeras om 
kommande förändringar inom kommunledningskontoret.  
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§ 5 Diarienummer: KS 2022/262 

 

Svar på medborgarförslag om farthinder bakom 
tankstationen Circle K i Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att förtydliga befintligt vägmärke och informera de föreningar som hyr idrottshallen 
om vilka trafikregler som gäller vid idrottshallen, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit om hastighetssänkande åtgärder bakom 
tankstationen Circle K på Gerda Wigströms väg i Vrigstad. Aktuell vägsträckning är 
inte utpekad som säker skolväg i antagen Gång- och cykelplan och därmed inte aktuell 
för några trafiksäkerhetsåtgärder i nuläget.  

Sävsjö kommun kommer dock att se över aktuella vägmärken samt, via kultur- och 
fritidsförvaltningen, skicka ut information om vilka trafikregler som gäller i 
förlängningen av Gerda Wigströms väg. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 28 november 2022. 
3. Gång- och cykelplan antagen av kommunfullmäktige 2019-10-21 
4. Situationskarta 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2022 § 535 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Diarienummer: KS 2022/267 

 

Svar på medborgarförslag om pumptrack i Sävsjö 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att bygga en 
pumptrackbana, 
 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att presentera investeringskostnader och 
kostnader för drift till kommunstyrelsen senast den 7 april 2023, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskan att Sävsjö kommun anlägger en 
pumptrackbana. Syftet är att främja barns utevistelse, rörelse och umgänge och även 
bidra till en samlingsplats för individer i olika åldrar.  
 
Kultur- och fritidsnämndens fokusområde är ”aktiv hela livet”. Detta medborgar-
förslag passar bra in på nämndens fokusområde. För att kunna ta ställning till om det 
är möjligt att bygga en pumptrackbana behöver vissa saker utredas: 

• Placering av en pumptrackbana 
• Investeringskostnader för att bygga pumptrackbanan 
• Driftskostnader för skötsel av pumptrackbanan 
• Vilken verksamhet är ansvarig för att sköta driften  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 24 oktober 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2022 § 536. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Diarienummer: KS 2022/268 

 

Svar på medborgarförslag - handlingsplan gällande invasiva 
arter i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att i enlighet med myndighetsnämndens yttrande rekommendera att, via de 
informationskanaler som redan finns inarbetade, sprida kunskap till allmänhet och 
fastighetsägare vad gäller de bestämmelser som finns för att ge möjligheter att 
motverka negativa effekter av invasiva arter, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in, där det förordas att en handlingsplan för 
hanteringen av invasiva främmande arter i Sävsjö kommun ska tas fram. Denna skulle 
då också kompletteras med en inventering av de arter som ger mest bekymmer.  

I frågan om handlingsplan finns redan sådana, dels på nationell nivå 
(Naturvårdsverket) samt på regional nivå (Länsstyrelsen). Information om detta finns 
på respektive myndigheters hemsidor, där även länkar till inrapportering av gjorda 
fynd ska göras.  

Ansvar för de åtgärder vad gäller bekämpning och inrapportering som behövs, åligger 
fastighetsägaren där fynd gjorts.  

Eftersom Sävsjö kommun är en stor fastighetsägare hamnar mycket av det operativa 
ansvaret där (serviceförvaltningen). Även andra mottagare av trädgårdsavfall samt 
övriga fastighetsägare är prioriterade aktörer i arbetet mot invasiva arter för att 
förhindra spridning.  

Förslaget gällande information till allmänheten kan med fördel ske i kommunens 
försorg via inarbetade kommunikationskanaler. Informationsmaterial, länkar för 
inrapportering med mera, finns redan varvid detta kan användas utan att nytt lokalt 
material behöver produceras. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Protokollsutdrag myndighetsnämnden daterat 16 november 2022 § 118. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2023 § 537. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 8 Diarienummer: KS 2022/401 

 

Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets 
kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 

Sammanfattning 
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan Patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen innebär att:  

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva 
patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.  

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och 
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller 
enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård 
enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings 
län.  

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och 
närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa 
besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna ta 
tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja 
kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt 
myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög 
patientsäkerhet.  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll Primärkommunal samverkan daterat 9 september 2022 § 42. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunal utveckling daterad 31 augusti 2022. 
3. Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets 

kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2022 § 538. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Diarienummer: KS 2022/355 

 

Detaljplan för industriexploatering - Vrigstad tätort 

Kommunstyrelsen beslutar 
att förslaget kungörs för samråd, samt 
 
att fastighetsförteckningen kompletteras med industrier längs Trävaruvägen som inte 
direkt gränsar till planområdet för att tydliggöra för dessa möjligheten att lämna 
synpunkter på förslaget till detaljplan. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för industriexploatering i södra 
Vrigstad. Planuppdraget initierades av att företaget OBOS önskade bygga en ny fabrik 
bredvid den befintliga fabriken (Smålandsvillan). Planförslagets planområde omfattar 
fastigheterna Gästgivaregården 1:96, Gästgivaregården 1:305, Vrigstad 4:1 och 
Gnillinge 1:11. 
 
Under förarbetet har det uppmärksammats att dagvattenhantering blir en viktig fråga 
eftersom planområdet angränsar till vattenskyddsområdet för Vrigstads vattentäkt. En 
dagvattenutredning är under framtagande från konsult och är planerad att bli del av 
detaljplanen inför granskningsskedet. De fornlämningar som kommer beröras initialt 
har utretts enligt erforderlig arkeologisk process med undantag av två objekt, som är 
under pågående förundersökning. Planförslaget har anpassats efter OBOS 
projekteringsskiss.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar till utökning av det befintliga 
industriområdet i södra Vrigstad och möjliggöra att Trävaruvägen kan bli en framtida 
genomfartsväg. 

Beslutsunderlag 
1. Denna tjänsteskrivelse 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2023 § 543 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 10 Diarienummer: KS 2022/421 

 

Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta föreliggande reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Sammanfattning 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för medlemsorganisationerna och 
kommunens styrelser och nämnder. 

Inför den nya mandatperioden har reglementen för de kommunala råden setts över. 
Förslaget är framtaget i samarbete med kommundirektör Jan Holmqvist och 
socialchef Linda Björk. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
2. Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 9 november 2022. 
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 8 december 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2022 § 539. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 Diarienummer: KS 2022/422 

 

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta föreliggande reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för medlemsorganisationerna och kommunens 
styrelser och nämnder. 

Inför den nya mandatperioden har reglementen för de kommunala råden setts över. 
Förslaget är framtaget i samarbete med kommundirektör Jan Holmqvist och 
socialchef Linda Björk. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet. 
2. Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 9 november 2022. 
3. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret daterad 8 december 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2022 § 540. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Diarienummer: KS 2022/322 

 

Ledamöter i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Ledamöter i kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska utses inför den nya 
mandatperioden. Nomineringarna har pausats i väntan på kommunfullmäktiges 
behandling av reglementet för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
Reglementet förväntas antas i kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 Diarienummer: KS 2022/323 

 

Ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet ska utses inför den nya mandatperioden. 
Nomineringarna har pausats i väntan på kommunfullmäktiges behandling av 
reglementet för kommunala pensionärsrådet. Reglementet förväntas antas på 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 14 Diarienummer: KS 2022/298 

 

Insynsplats i kommunstyrelsen 2023-2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ordinarie fullmäktigeledamot i Vänsterpartiet bereds insynsplats i 
kommunstyrelsen från och med 2023-01-01, varvid möjlighet ges att ställa frågor vid 
föredragningar, men inte att delta i överläggningar, samt 

att representanten i förekommande fall får ersättning för förlorad arbetsförtjänst och 
reseersättning, men inte sammanträdesersättning. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod aktualiseras frågan om insynsplats för parti 
representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Vänsterpartiet 
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§ 15 Diarienummer: KS 2022/441 

 

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon vid 
Hägneskolan, Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att förbjuda trafik med fordon, med undantag för moped klass II, på Rönnbärsvägen, 
Sävsjö. Förbudet gäller på Rönnbärsvägen, sträckan från 20 meter väster om Östra 
Esplanaden till 32 meter öster om Skogsrundan. Förbudet gäller måndag till och med 
fredag mellan kl 07.00-16.00. 

Förbudet gäller inte fordon i taxitrafik för skolskjuts. 

Sammanfattning 
Åtgärder kring trafiksituationen utanför Hägneskolan har efterfrågats av personal, 
vårdnadshavare och skolskjutstrafiken under många år. I samband med nybyggnation 
av förskolan Ripan togs det fram en trafikutredning med förslag på åtgärder. 
Utifrån denna har nu följande åtgärder genomförts. 

- Hastighetssänkande åtgärder i korsningen Östra Esplanaden och 
Rönnbärsvägen 

- Ny parkeringsyta med ca 10 p-platser inklusive handikapparkering 
- Av- och påstigningsområde inom ny parkeringsyta 
- Förhöjd gång- och cykelväg utmed skolans fastighet på södra sidan om 

Rönnbärsvägen 
 
Ytterligare åtgärd är att begränsa tillgängligheten för allmänhet och vårdnadshavare 
framför skolans fastighet under måndag-fredag mellan klockan 07.00 och 16.00. 
undantag taxitrafik för skolskjuts. 

Beslutsunderlag 
1. Lokaltrafikföreskrift 0684 2022:00012 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 22 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-01-10 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Diarienummer: KS 2022/420 

 

Insatser för hållbar arbetspendling 

Kommunstyrelsen beslutar 
att erbjuda förmånscyklar till kommunens anställda från våren 2023 och ett år framåt, 
samt att därefter återkomma till kommunstyrelsen med en utvärdering, 
 
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att inom ramen för kommunstyrelsens 
investeringsbudget för ”grön infrastruktur” arbeta fram förslag på förbättrande 
åtgärder på cykelparkeringar vid kommunala arbetsplatser, verksamheter och på 
allmänna platser och att därefter återkomma till kommunstyrelsen för beslut, samt 
 
att under 2023 anslå upp till 90 000 kr till provpendlarkort i tre månader för 
nyanställda som har möjlighet att pendla till arbetet, samt att därefter återkomma till 
kommunstyrelsen. Medel för detta tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov.  
 
Kjell Lundkvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
En utvärdering har gjorts av projektet ”Attraktiv arbetsgivare genom hållbar 
arbetspendling”. Samordnare av projektet har varit Energikontor Norra Småland. 
Arbetspendling står för 80 % av resorna och tjänsteresor för 20 %. Här finns stor 
potential att kunna bidra till en ökad attraktivitet och klimatnytta. 
 
En utvärdering har genomförts och 119 medarbetare från Sävsjö har intervjuats. 
Utvärderingen visar på positiva effekter och många deltagare har valt att fortsätta 
cykla eller åka kollektivt efter provperioden.  
Förslag till åtgärder har tagits fram; 
 

1. Upphandla förmånscyklar och erbjuda alla anställda 
2. Arbeta mer strategiskt med cykelparkeringar på kommunens arbetsplatser och 

allmänna platser i kommunen. 
3. Gratis pendlarkort i 3 månader till nyanställda för att skapa bra vanor och 

vara attraktiv som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2022 
2. Presentation med utvärdering 
3. Information Energikontor Norra Småland 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 december 2022 § 545 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 

20



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-01-10 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Diarienummer: KS 2023/3 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Vid dagens redovisas delegationsbeslut…………………………………………bilaga 1. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-01-10 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 18

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Fastighet i Rörvik
• Tomtförsäljning motocrossgymnasium
• Resultat provtagning
• Ringgården
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-01-10 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 19  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Beslut om kommuntal. KS 2022/410 
2. Sammanträdesplan Höglandsförbundets överförmyndarnämnd.  

KS 2022/446. 
3. Avsiktsförklaringar för samarbete mellan OBOS Sverige AB och AB Sävsjö 

Industribyggnader respektive Sävsjö kommun. KS 2022/358 
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