
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 13 september 2022  
klockan 08:30 – 16:35 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C), frånvarande 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Mirjam Johansson (C) ersätter Matilda Henriksson (C) 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Bert Runesson, valsamordnare § 344 
Karolina Olsson, kanslisamordnare § 344 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 343, 348, 354 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 343, 351, 352, 354 
Ida Claesson, hälsocoach § 348 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 348, 350, 355, 356, 359 
Peter Ringberg, mark- och exploateringsingenjör §§ 348, 350, 355, 356 
Malin Markkanen, samhällsplanerare §§ 348, 350, 355, 356 
Emma Nordstrand, samhällsbyggnadschef §§ 348, 350, 355, 356 
Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg § 359 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 357 
Marianne Sandberg, controller § 357 
Frida Runsten, HR-konsult § 346 
Åke Blomqvist, personalchef § 346 
Patrick Blomström, näringslivschef § 347 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Kjell Lundkvist (SD)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, fredagen den 16 september 2022  
klockan 15:00 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

341-366 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Kjell Lundkvist (SD)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-09-13 

Anslagsdatum: 2022-09-17 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-10-10 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 341  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 342  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram 
förslag till möjliga åtgärder för att spara el-energi inom kommunens verksamheter, 
 
att till nästkommande beredande sammanträde bjuda in serviceförvaltningens chef 
Erika Tor Rundblad och utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson för information 
och dialog om läge och eventuella åtgärder med anledning av fördyringar för 
föreningar och övriga civilsamhället, samt  
 
att i övrigt notera informationen.  

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören om aktuella frågor: 
 

1. ISF-grupp - uppdrag att spara energi. KS 2022/290 
2. Företagsutveckling 

Beslutet skickas till 
Jan Holmqvist 
Erika Tor Rundblad 
Kristin Nilsdotter Isaksson 
 

6



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 343  

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge serviceförvaltningens chef Erika Tor Rundblad i uppdrag att till 
kommunstyrelsen återkomma med åtgärdsplan för att öka  trafiksäkerheten genom 
regelbunden ansning av häckar, buskar och träd, samt  
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella tekniska frågor. 
 

1. Förslag till åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet vid Hägneskolan 
2. Arbete med ansning av häckar, buskar och träd för ökad trafiksäkerhet  
3. Arbete för byte av bro i Femtinge 
4. Gång- och cykelbro i Vrigstad  
5. Minskad elförbrukning på elljusspår genom LED-belysning 
6. Information om pågående upphandling av kylanläggning och åtgärder i ishall  
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§ 344 Diarienummer: KS 2022/114 

 

Informationsärende - uppföljning val 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas uppföljning av helgens val den 11 september till riksdag, 
regioner och kommuner. Antalet röstmottagare har utökats från tidigare år. Till nästa 
val bedöms att fler personer behöver engageras i förtidsröstningen. Antalet 
förtidsröster uppgick till 45,5 %. Under valdagen tjänstgjorde 60 personer. 
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§ 345 Diarienummer: KS 2022/235 

 

Informationsärende - personalaktivitet för kommunens 
anställda 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Den 25 och 26 oktober planeras personalaktivitet för kommunens anställda i Sävsjö 
sporthall som en del i kommunens 75-årsjubileum för Sävsjö stad. Medel har avsatts i 
kommunstyrelsens beslut den 21 juni 2022 § 299.  
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§ 346 Diarienummer: KS 2022/48 

 

Informationsärende – personalfrågor och personalstatistik 
juli och augusti 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för juli och augusti månader, 
arbetstidsavtal samt rutiner vid rekrytering. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik juli och augusti 2022. 
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§ 347  

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om näringslivsfrågor. Sverige förväntas gå in i en 
lågkonjunktur, vilket påverkar företagen i Sävsjö kommun. En fortlöpande dialog förs 
med företagen. Sävsjö Näringslivs AB har rekryterat medarbetare inriktad på 
affärsutveckling genom Science Park.  
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§ 348 Diarienummer: KS 2020/308 

 

Informationsärende - hälsocenter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 
ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 
Målgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera 
levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör 
huvudmålgruppen för Hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån 
lokala behov. 
 
Hälsocoach finns nu i samtliga länets kommuner. Fysisk aktivitet på Recept, FaR, har 
funnits ett flertal år i Sävsjö kommun. I Sävsjö kommun är en person anställd på 
deltid som hälsocoach och en person anställd på deltid som samordnare för FaR.  
Angeläget att chefer inom kommunen inser värdet med fysisk aktivitet. 
 
Exempel på aktiviteter: 

• Samtalscafé - More to life med samtal om hälsa, relationer med mera. 
Konceptet har utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg 
att förbättra sin livssituation avseende social, fysisk, psykisk och existentiell 
hälsa. 

 
• Kurs vid fem tillfällen i hållbara matvanor där konkreta tips ges om att äta 

hälsosamt. 
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§ 349 Diarienummer: KS  

 

Informationsärende – Mobadet, Nya Hjälmseryd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om Mobadet, Nya Hjälmseryd. 
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§ 350 Diarienummer: KS Dnr 

 

Informationsärende - landsbygdsdialog 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om landsbygdsdialog som planeras i Hylletofta 
sockengård tisdagen den 4 oktober klockan 18:00 – 21:00. 
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§ 351 Diarienummer: KS 2022/31 

 

Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret 
vid Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att, med hänvisning till skrivelse från serviceförvaltningen, anse medborgarförslaget 
om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 1 september 2022. 
2. Medborgarförslag inklusive bilagor 
3. Gång- och cykelplan antagen av kommunfullmäktige den 21 oktober 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 352 Diarienummer: KS 2022/32 

 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder 
vid Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att, genom åtgärder med uppmärkning av motionsspår om korsande bilväg och för 
fordonstrafik genom vägmärken om korsande motionsspår, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 31 augusti 2022. 
2. Medborgarförslag inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 353 Diarienummer: KS 2022/215 

 

Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och 
reglemente 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande samverkansavtal för Höglandets 
överförmyndarnämnd och att uppdra till kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna detsamma, samt  

att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande reglemente för Höglandets 
överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning 
Höglandets överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 
med Vetlanda kommun som värdkommun. Efter att verksamheten har varit i 
drift i tre år finns det delar i nuvarande samverkansavtal och reglemente som 
har behov av revidering.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 2 september 2022 § 47. 
2. Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet 
3. Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 354 Diarienummer: KS 2021/169 

 

Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige:  

att anta föreslagna riktlinjer för offentlig konst i Sävsjö kommun.  

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 355 Diarienummer: KS 2022/129 

 

Försäljning av Torset 2:52, 2:53, 2:54 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Vallsjöbaden, Torset 2:6 med flera vann laga kraft år 2016. Efter detta 
datum har kommunen sålt ett flertal fastigheter inom området, varav flertalet 
utgjordes av arrendetomter som ”köptes fria”. Detaljplanen möjliggör för bostäder på 
den gamla fotbollsplanen. Kommunen har investerat i VA-serviser samt bekostat 
fastighetsbildning så att fotbollsplanen i dag utgörs av de obebyggda bostads-
fastigheterna Torset 2:52, 2:53 och 2:54.    

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 7 september 2022. 
2. Kartskiss över Vallsjöbaden, daterad 2022-04-06. 
3. Förslag till prissättning av kommunal tomtmark vid Vallsjön,  

daterad 2012-02-13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 356 Diarienummer: KS 2022/149 

 

Samråd för detaljplan för Svarven 1, del av Sävsjö 12:2 och 
Sävsjö 12:17 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna planförslaget för samråd. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för Svarven 1, Sävsjö tätort, 
Sävsjö kommun. Planen hanteras med utökat förfarande.  
 
Syftet med detaljplanen är att utöka kvartersmark för industriändamål invid Svarven 
1, för att möjliggöra flytt av kommunens gata- och parkenhet enligt det bygglov som 
givits. Allmän platsmark från fastigheterna Sävsjö 12:17 och Sävsjö 12:2 ska tas i bruk 
för att utöka industrifastigheten Svarven 1. Eftersom det inte är förenligt med den 
gällande planens syfte, har kommunen valt att upprätta en ny. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 24 augusti 2022. 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
4. Checklista för betydande miljöpåverkan 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 357 Diarienummer: KS 2022/289 

 

Delårsbokslut 2022-08-31 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas muntlig information om delårsbokslut 2022-08-31. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 358 Diarienummer: KS 2022/276 

 

Utbildning nyvalda politiker för mandatperioden 2023–2026 
(nämndsorganisation) 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid föregående mandatperiod anordnade kommundirektör och dåvarande 
kommunsekreterare tillsammans med chefer och vd för förvaltningar och bolag en 
utbildning för politiker. Kommunledningskontoret föreslår att en liknande utbildning 
genomförs för den nya mandatperioden. 

Den planerade utbildningen består av två förmiddagspass och ett troligt heldagspass i 
januari och februari 2023 innehållande ämnen som relevant lagstiftning, politisk 
organisation, förvaltningsorganisation, utvecklingsstrategin, styr- och ledningsmodell, 
fokusområden, personalpolitik och kommunal ekonomi. Kulturhuset i Sävsjö kommer 
att användas som lokal för utbildningen, likt förra mandatperioden.  
 
För att uppmärksamma att kommunen har en avtalssamverkan och därmed tillgång 
till Jönköping kommuns juridiska enhet bjuds stadsjuristerna från Jönköpings 
kommun in. Stadsjuristerna kommer att föreläsa om relevant lagstiftning som styr den 
kommunala verksamheten och exempel på god ärendeberedning. 

Kommunledningskontoret föreslår att kostnaden för utbildningen belastar 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. 

Respektive nämnd kommer under första halvåret 2023 att få utbildning av sin 
förvaltningsledning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterat den 7 september 

2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Nämnder och styrelser 
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Kommunstyrelsen  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 359 Diarienummer: KS 2022/167 

 
Regionalt åtgärdsprogram Hälsans miljömål, remissversion 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla utvecklingsavdelningens remissvar på Regionalt åtgärdsprogram – Hälsans 
miljömål 2023–2027. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i samverkan med aktörer i länet under år 2021 och 2022 arbetat 
fram ett förslag till åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023–2027. Det nya 
åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–2021. Nu 
ges länets aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta sig att 
genomföra åtgärder. 
 
De miljökvalitetsmål som omfattas av åtgärdsprogrammet är  
främst Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd miljö, Skyddande ozonskikt och  
Säker strålmiljö. Därutöver berörs också ett flertal av de globala målen för  
hållbar utveckling i Agenda 2030. Åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål har inte 
ambitionen att innefatta allt arbete för de berörda miljökvalitetsmålen i länet. Endast 
åtgärder som uppfyller något av följande kriterier ingår: (1) åtgärder som är 
länsövergripande eller gemensamma för två eller fler aktörer, (2) åtgärder där 
samordning är viktig för resultatet (3) åtgärder inom eftersatta områden, där stöd för 
lokala insatser behövs genom ett regionalt program. 
 
Remissförslaget innehåller 28 åtgärder. Länsstyrelsen och kommunerna föreslås som 
ansvariga för flest åtgärder. Övriga aktörer som är ansvariga för någon eller några 
åtgärder är Region Jönköpings län, kommunala bolag, näringslivet och föreningar.  
 
Remissen har beretts av arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet som föreslår att Sävsjö 
kommun åtar sig att genomföra 26 av de föreslagna åtgärderna. De flesta av dessa 
präglas av regional och/eller förvaltningsöverskridande samverkan. Många av 
insatserna ingår i ordinarie verksamhet och budget, medan andra kräver intern eller 
extern finansiering på olika sätt.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse Regionalt åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027 

upprättad av utvecklingsavdelningen daterad den 10 augusti 2022. 
2. Svarsfil remiss Hälsans miljömål 
3. Följebrev Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 
4. Åtgärdsprogram Hälsans miljömål remissversion 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 360 Diarienummer: KS 2022/273 

 

Fullmakt som ombud för överläggning med 
Transportsstyrelsen angående Stockarydsterminalen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bestyrka fullmakt till Bo Widestadh som företrädare gentemot Tranportstyrelsen 
avseende Stockarydsterminalen.  

Sammanfattning 
I fullmakt upprättad av kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson ges Bo 
Widestadh fullmakt att företräda Sävsjö kommun vid överläggningar med 
Transportstyrelsen angående Stockarydsterminalen under tiden september till 
december 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmakt som ombud för Sävsjö kommun daterad den 13 september 2022. 

Beslutet skickas till 
Bo Widestadh 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 361 Diarienummer: KS 2022/268 

 

Medborgarförslag om handlingsplan gällande invasiva arter i 
Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till myndighetsnämnden för svar senast  
den 30 november 2022. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren förordar att en handlingsplan gällande invasiva främmande arter 
görs i Sävsjö kommun med inventering av de arter som ger mest bekymmer. 
Allmänheten bör också upplysas om hur arterna ser ut och att invasiva arter inte får 
slängas i naturen eller på komposten. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Myndighetsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 362 Diarienummer: KS 2022/262 

 

Medborgarförslag om farthinder bakom tankstationen  
Circle K i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för svar senast  
den 30 november 2022. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att någon form av farthinder anordnas bakom tankstationen  
Circle K i Vrigstad, i syfte öka trafiksäkerheten till och från idrottshallen och 
skolparkeringen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 363 Diarienummer: KS 2022/267 

 

Medborgarförslag om pumptrack i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar senast  
den 30 november 2022. 

Sammanfattning 
En pumptrack är en bana med gupp och kurvor som är avsedd för cykel, skateboard 
och kickbike. Förslaget innebär att en sådan anordnas av Sävsjö kommun för att 
främja barns utevistelse och rörelse. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2022-09-13 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 364 Diarienummer: 2022/28  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas delegationsbeslut under perioden  
2022-08-11 – 2022-09-08………………………………………………….bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
1. Samlad lista delegationsbeslut 2022-08-11 – 2022-09-08. 
2. Delegationsbeslut 2022/30. KS 2022/281 
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Kommunstyrelsen  
2022-09-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 365  

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till kommande beredande sammanträde kalla myndighetsnämndens ordförande 
Sten-Åke Claesson för information och samtal om handläggningstider för 
myndighetsförvaltningens provtagning, samt  
 
att i övrigt notera informationen.  

Sammanfattning 
1. Kostnader för biogas 
2. Handläggningstider för myndighetsförvaltningens provtagning.  
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 366   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson i uppdrag att till kommunstyrelsen 
ta fram förslag till överklagande av beslut om tillstånd till torvbrytning på Rödemosse 
utanför Stockaryd, samt  

att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Varför ställer vi om till Nära vård 
2. Miljösamverkan Jönköpings län, miljö- och hälsoskyddstillsyn 
3. Personalstatistik 
4. Internationella matsvinnsdagen den 29 september. KS 2022/279 
5. Offentliga måltidens dag den 20 oktober. KS 2022/279 
6. Beslut om bifall till tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv Mullmäster AB. 

KS 2021/178 
7. Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 

KS 2022/290 

 Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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