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§ 364  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 365  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas för aktuellt läge avseende coronapandemin. Noll 
smittade i kommunen. Bra respons när Regionen besökte tätorter och Hägneskolan 
och erbjöd vaccinering. Äldre över 80 år och personer anslutna till hemtjänst erbjuds 
en tredje spruta. Kommunen som arbetsgivare har inte rätt att undersöka om personal 
är fullvaccinerade.  
 
Den 1 oktober kan alla inom kommunens verksamheter börja jobba på plats fysiskt. En 
successiv återgång sker. 
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§ 366 Diarienummer: KS 2021/58 

 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns 
pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för ytterligare 
beredning. 
 
Lena Persson (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjös pensionärer ska 
erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet. Förslagsställaren tycker inte att 
pensionärerna är väl representerade på Familjebadet. Förslagsställaren bedömer 
också att kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra 
ensamheten bland äldre. 

Vid en genomgång av statistiken för 2019 var det i genomsnitt 358 seniorbesök i 
månaden och de två första månaderna 2020 visar att det var 495 seniorbesök i 
genomsnitt i månaden. Det finns också seniorvattengympa där deltagarantalet  
är 30–40 besökare per tillfälle. Det finns också flera seniorer i kvällsgrupperna. Vid 
något tillfälle har även pensionärsföreningarna varit på Familjebadet för att få 
information om verksamheten vilket inte har gett så mycket fler gäster. För 
närvarande kostar ett besök för seniorer 45 kr per tillfälle. Bedömningen är att det inte 
finns något behov av ”prova på” verksamhet för seniorer. 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor har getts tillfälle att yttra sig och ställer sig 
bakom medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 

besök på Familjebadet  
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021.  
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 juni 2021 § 73. 
4. Protokollsutdrag från kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 26 augusti 2021 § 10.  
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 348. 

Yrkanden 
På sammanträdet den 21 september § 348 föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå medborgarförslaget. 
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Mats Hermansson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret 
för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde enligt 
kommunstyrelsens förslag eller återremitteras till kommunledningskontoret för 
ytterligare beredning och finner bifall för att ärendet ska återremitteras till 
kommunledningskontoret.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 367 Diarienummer: KS 2021/315 

 

Markförsäljning-motocrossgymnasium 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Sävsjö kommun säljer en fastighet om 1500-5000 kvm råmark tillhörande 
Gästgivargården 1:96 för 20 kr kvm till vinnande anbudsinlämnare för byggande av 
lokal för motocrossgymnasium, 
 
att köparen av marken står för avstyckning/fastighetsbildningskostnad, 
 
att köparen av marken står för markberedning och anslutningsavgifter, 
 
att Sävsjö kommun står för anslutande grusväg mellan fastigheten och 
motocrossbanan, samt 
 
att Sävsjö kommun säljer marken avverkad.   

Sammanfattning 
Riksintaget för motocrossutbildning behöver elevytor i form av verkstad och 
undervisningslokaler. Aleholmsgymnasiet önskar genomföra en hyresupphandling för 
detta ändamål. För att underlätta genomförandet avsätter kommunen ett markområde 
på mellan 1500-5000 kvm intill motocrossbanan. Detta oberedda markområde säljs 
för 20 kr kvm.  

Tomten har genomgått en arkeologisk undersökning som till viss del begränsar 
området som försäljs och placering avseende utfartsvägar.  

Vinnaren av hyresupphandlingen har möjlighet att förvärva annan fastighet i det 
utpekade området för byggnationen, men den kommunala fastigheten står till 
förfogande för detta ändamål.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 8 september 2021. 
2. Kartskiss 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 349. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 368 Diarienummer: KS 2021/184 

 

Budget med verksamhetsplan 2022, Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för Sävsjö kommuns del godkänna Höglandsförbundets budget 2022, med 
verksamhetsplan 2023–2024. 

Sammanfattning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 
195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 % och för 2024 
med 1 %.  Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr. 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. Ökning består 
framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS-systemet är 
inkluderat i budgeten. 

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 
2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med 
respektive kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter 
på justering av budgeten framförts. Eksjö kommun ska behandla budgeten i 
ledningsutskottet vecka 24 och återkommer efter det med eventuella 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
1. Budget 2022 med verksamhetsplan 2023–2024 Höglandsförbundet 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 28 augusti § 33. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021  

§ 350. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 369 Diarienummer: KS 2021/210 

 

Budget 2022, Höglandsförbundets revisorer 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att finansiera Sävsjö kommuns andel av en total budgetökning för 
Höglandsförbundets revision med 50 000 kronor. 

Sammanfattning 
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. Vetlanda 
kommunfullmäktige har beslutat att finansiera sin andel av en total budgetökning för 
revisionen på 50 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse kommunfullmäktiges ordförande i Eksjö daterad den 31 mars 2021. 
2. Höglandsförbundets revisorer budget 2022 upprättad av ekonomichefen för 

Höglandsförbundet daterad den 11 maj 2021 
3. Protokollsutdrag Höglandsförbundet daterat den 28 maj 2021 § 20 och 27 

augusti 2021 § 34. 
4. Protokollsutdrag Vetlanda kommunfullmäktige daterat  

den 16 juni 2021 § 116. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 351. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 370 Diarienummer: KS 2021/253 

 

Taxa inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom förslaget om att införa timtaxan 346 kronor/ timme och ta bort 
nivåtaxa från och med den 1 november 2021.  

Sammanfattning 
En översyn av taxor gjordes i juni 2019 som låg till grund för beslut om maxtaxan för 
hemtjänst gällande från och med jan 202o. Maxtaxan delades in i tre olika nivåer 
enligt nedan;  
Under 3 timmar/månad = 346 kronor/timme  
Nivå 1 (3-4 timmar/månad) = 991 kronor/månad  
Nivå 2 (5-6 timmar/månad) =1 560 kronor/månad  
Nivå 3 (7- timmar/månad) =2 125 kronor/månad  
 
Socialförvaltningens nya verksamhetssystem Pulsen Combine hanterar inte maxtaxa, 
endast timtaxa. Socialnämnden föreslår att timtaxan för hemtjänst fastställs till  
346 kronor/timme, samt att nivåtaxan tas bort. Beräknat införandedatum är 
1 november 2021 i samband med driftsättning av Pulsen Combine.   
 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor har lämnat yttrande. Rådet ställer sig bakom 
socialnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Linda Björk daterad den 17 juni 2021. 
2. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 23 juni 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti § 314. 
4. Protokollsutdrag kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 26 augusti 2021 § 13. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 352. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 371 Diarienummer: KS 2021/304 

 

Delårsrapport 2021-08-31 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna delårsrapport per 2021-08-31. 

Sammanfattning 
Årets delårsrapport för Sävsjö kommun signalerar att kommunen befinner sig i ett gott 
ekonomiskt läge. Det redovisade resultatet för sista augusti på drygt 44 miljoner visar 
att årets resultat kan bli ännu bättre än förra årets. Det goda resultatet hjälper till att 
finansiera de stora och nödvändiga investeringar som ligger framför. Det finns 
samtidigt budgetavvikelser och rekryteringsbekymmer i flera nämnder som skapar en 
del osäkerhet inför kommande år. 

I det större perspektivet visar de senaste månaderna att indikatorerna för både global 
och svensk ekonomi har en stark återhämtning efter coronapandemin. Men 
osäkerheten är fortsatt stor över hur det blir med coronavirusets långsiktiga 
konsekvenser. Andra osäkerhetsfaktorer för framtida utveckling är en högt värderad 
aktiemarknad och bekymren med höjda priser och svårigheten med leveranser av 
råvaror och komponenter till företagen. 

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. 
 
Vid sammanträdet redovisas även finansiell profil; en finansiell jämförelse av 
kommunerna i Jönköpings län. Sävsjö kommun har god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport 2021-08-31. 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 353. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 372 Diarienummer: KS 2021/313 

 

Samverkan i näringslivsfrågor, aktieägaravtal, bolagsordning 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslaget till förändrad näringslivssamverkan mellan Sävsjö 
Näringslivsförening och Sävsjö kommun såsom det beskrivs i bilagd skrivelse, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna förslag till reviderat aktieägaravtal och 
reviderad bolagsordning avseende Sävsjö Näringslivs AB. 

Sammanfattning 
Förslaget till förändrad samverkan mellan Sävsjö kommun och Sävsjö 
Näringslivsförening via bolaget Sävsjö Näringsliv AB, innebär att kommunen samlar 
allt sitt näringslivsarbete i Sävsjö Näringsliv AB. Sävsjö kommun tar också över 
ansvaret för bolagets ekonomi. Sävsjö kommun och Sävsjö Näringslivsförening delar 
lika på antalet styrelseplatser. Sävsjö Näringslivsförening tillsätter ordförande i 
styrelsen. Bolaget kommer även fortsättningsvis att ägas till 50 % av Sävsjö 
Näringslivsförening och 50 % av Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 14 september 2021. 
2. Förslag till reviderat aktieägaravtal 
3. Förslag till utkast reviderat aktieägaravtal 
4. Förslag till reviderad bolagsordning 
5. Förslag till utkast reviderad bolagsordning 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 353. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 373  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Arrendeavtal mellan Sävsjö kommun och Sävsjö Padelcenter. 2020/340 
2. Delegationsbeslut parkeringstillstånd 28/2021. 2021/324 
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§ 374  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Bristande ordning vid före detta Stadshotellet. 
2. Jönköpings läns Region delar varje år ut folkhälsopris. Sävsjö kommuns 

civilsamhälle tilldelas 2021 års pris. Ideella krafter i kommunen har under 
pandemin gått samman med bland annat hemleveranser av mat och på andra 
sätt funnits tillgängliga för allmänheten. 
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§ 375  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Programblad Klimatveckan 2021. 2021/331 
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