
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-06-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 7 juni 2022  
klockan 13:15 – 16:00 

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

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Åke Blomqvist, personalchef § 279 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef § 271 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 274 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Kjell Lundkvist (SD)    

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 9 juni 2022  
klockan 09:30   
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

267-283 §§  

 

 

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: 2022-06-07 

Anslagsdatum: 2022-06-10 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-07-02 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 268 Kommundirektören informerar  5 

§ 269 Informationsärende - granskningsrapport 
besökssäkerhet och skalskydd på förskola och 
grundskola 

2022/65 6 

§ 270 Informationsärende - tertialrapport 2022 
Höglandsförbundet 

2022/204 7 

§ 271 Informationsärende - fastighetsärende 2022/225 8 

§ 272 Svar på medborgarförslag  om gatubelysning 
längs Dansbanevägen, Vallsjöbaden 

2021/397 9 

§ 273 Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 
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§ 267  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 268  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektören om aktuella frågor. 
 

1. Vaccinationer 
 

2. Flyktingmottagande 
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§ 269 Diarienummer: KS 2022/65 

 

Informationsärende - granskningsrapport besökssäkerhet 
och skalskydd på förskola och grundskola 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 

att informera kommunfullmäktige om granskningsrapporten. 

Sammanfattning 
På initiativ från kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av 
besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola. Utifrån de kontrollmoment 
som tas upp i granskningen har alla kriterier uppfyllts, dock finns vissa områden att 
arbeta vidare med.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande och förslag till åtgärder utifrån revisionen kring besökssäkerhet och 
skalskydd på förskola och grundskola. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv besökssäkerhet och skalskydd för förskola och grundskola. 
2. Granskningsrapport från KPMG, daterad den 24 januari 2022. 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat  

den 4 maj 2022 § 110. 
4. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterat  

den 13 april 2022. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 24 maj 2022 § 244. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 270 Diarienummer: KS 2022/204 

 

Informationsärende - tertialrapport 2022 Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Tertialrapporten är den första rapporten och inkluderar 1/1-2022 till och med 30/4-
2022. Det prognostiserade resultatet för perioden är 5 491 tkr vilket är 4 296 tkr bättre 
än det budgeterade resultatet på 1 195tkr. 
 
Tre av förbundets mål uppnås för perioden, två uppnås inte och två är inte redovisade 
för perioden. För de två mål som inte uppnås under perioden pågår ett arbete för att 
klara målnivån på helåret. Genom att självfinansieringsgraden (100%), uppnåtts är 
soliditet och kassalikviditet fortsatt stabila för perioden. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet daterat den 20 maj 2022 § 28. 
2. Tjänsteskrivelse från Höglandsförbundet daterad den 10 maj 2022. 
3. Tertialrapport 2022 Höglandsförbundet. 
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§ 271 Diarienummer: KS 2022/225 

 

Informationsärende - fastighetsärende 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas fastighetsärende. 
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§ 272 Diarienummer: KS 2021/397 

 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning längs 
Dansbanevägen, Vallsjöbaden 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
med hänvisning till utvecklingsavdelningens redogörelse, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Boende i Vallsjöbaden önskar att kommunen ordnar en gatubelysning längs 
Dansbanevägen, som sedan 2019 är en enskild väg som också utgör en 
gemensamhetsanläggning, Torset ga:1. Delägare i gemensamhetsanläggningen är 
ägare till fastigheter i Torset, däribland Sävsjö kommun. Kommunen har dock inget 
eget beslutsmandat över vägen. Grunden för enskilt huvudmannaskap av vägen anges 
i detaljplanen för Vallsjöområdet. 
 
Hösten 2019 genomfördes en lantmäteriförrättning för enskilda vägar i 
Vallsjöområdet. Vid en vägförrättning utreddes status på samtliga vägar liksom 
ansvarsområden för vad som ingår i gemensamhetsanläggningen.  Belysning längs 
Dansbanevägen ingår inte i den gemensamhetsanläggningen som beslutades vid 
förrättningen. Torsets samfällighetsförening bildades i samband med förrättningen, 
men dessvärre lämnades alla styrelseplatser förutom en vakanta. 
 
Frågan om gatubelysning bör drivas av boende i Torset. På frivillig basis skulle till 
exempel Torsets byalag eller annan intressentgrupp kunna sätta upp en gatubelysning, 
dock krävs tillstånd från markägare som upplåter mark till den. För att få till en 
förvaltning där alla fastighetsägare bidrar krävs en lantmäteriförrättning. Det är upp 
till fastighetsägare i Torset att ansöka om en sådan.  
 
Torsets samfällighetsföreningen får inte besluta om att gatubelysning ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen eller annars ansvara för en sådan, utan att en ny 
lantmäteriförrättning krävs. Dock är det av flera andra skäl angeläget att 
samfällighetsföreningen kommer i gång och blir aktiv för att få en ordnad förvaltning 
av vägen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 10 maj 2022. 
3. Utkast på kallelse förrättningssammanträde nr 2  
4. Brev till berörda fastighetsägare 2019-10-31, dnr 2019/329.318 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 273 Diarienummer: KS 2022/137 

 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna sammanträdesplan år 2023 för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att godkänna sammanträdesplan år 2023 för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger sammanträdesplan år 2023 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 274 Diarienummer: KS 2022/188 

 

Budget 2023–2025 
A. DRIFTBUDGET 2023 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande budgetramar ska gälla för år 2023: 
 
Samverkanspartiernas driftbudgetförslag 

Kommunfullmäktige   1 449 000 kronor 
Kommunstyrelse 100 578 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 368 006 000 kronor 
Socialnämnd 312 301 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 27 763 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 940 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision* 844 000 kronor* 

 
*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium (preliminärt 
tjänstepersons förslag) 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2023 beräknas  
till 829 288 000 kronor, 
 
att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,25 % för 2023, 
 
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2023 till maximalt 100 000 000 kronor,  
 
att checkräkningskredit i bank under år 2023 får uppgå till maximalt 40 000 000 
kronor, 
 
att borgensavgiften 2023 uppgår i snitt till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen, 
samt 
  
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2023 ska vara 21:92 kronor. 
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Moderaternas driftbudgetförslag 
Kommunfullmäktige   1 449 000 kronor 
Kommunstyrelse 98 488 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 372 648 000 kronor 
Socialnämnd 312 306 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 27 763 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 940 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision* 844 000 kronor* 

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium (preliminärt 
tjänstepersons förslag) 

Yrkanden 
 
Stefan Gustafsson (KD) och Christer Sjögren (S) yrkar bifall till samverkanspartiernas 
förslag till driftbudget 2023. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till driftbudget 
2023. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2023. 
 
Mats Hermansson (M) begär omröstning. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2023. 
Nej-röst för Moderaternas förslag till driftbudget/budgetramar 2023 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 ja-röster och 2 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen samverkanspartiernas 
förslag till driftbudget 2023………………………………………………………………….bilaga 1. 
 
Mats Hermansson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige avseende driftbudget 2023. 
   
 

B. DRIFTBUDGET 2024–2025  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar 
 
att följande preliminära budgetramar för år 2024 ska gälla: 
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Kommunfullmäktige   1 465 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl teknisk nämnd 101 060 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 368 809 000 kronor 
Socialnämnd 312 826 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnd 27 942 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 567 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 260 000 kronor 
Revision*  851 000 kronor* 

 
*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium (preliminärt 
tjänstepersons förslag) 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till  
832 591 000 kronor.  
 
att följande preliminära budgetramar för år 2025 ska gälla: 
 

Kommunfullmäktige   1 482 000 kronor 
Kommunstyrelse  101 313 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 368 896 000 kronor 
Socialnämnd 312 934 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 28 137 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 600 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision* 859 000 kronor 

 
*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium (preliminärt 
tjänstepersons förslag) 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till  
841 665 000 kronor. 
 
Moderaternas budgetförslag 2024 

Kommunfullmäktige   1 465 000 kronor 
Kommunstyrelse 99 190 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 373 474 000 kronor 
Socialnämnd 312 831 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 27 942 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 567 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 260 000 kronor 
Revision* 851 000 kronor* 

 
*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium (preliminärt 
tjänstepersons förslag) 
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Moderaternas budgetförslag 2025 
Kommunfullmäktige   1 482 000 kronor 
Kommunstyrelse 99 173 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 373 524 000 kronor 
Socialnämnd 312 939 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 28 137 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 600 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 712 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision* 859 000 kronor* 

 
*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium (prel. 
tjänstepersons förslag) 

Yrkanden 
 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till driftbudget 
2024–2025. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2024–2025. 
 
 
C. TAXOR     

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna taxehöjningar för 2023 med gällande indexering där inte maxtaxa eller 
andra begränsningar finns.  
 
   

D. INVESTERINGSBUDGET 2023–2025 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen investeringsbudget för åren 2023 – 2024, med utblick mot 2025. 
 
Yrkanden 
 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till 
investeringsbudget 2023–2025, enligt beslutsunderlag punkt 3 daterat den 7 juni 
2022. 
 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till 
investeringsbudget 2023–2025, enligt beslutsunderlag punkt 6, daterat den 7 juni 
2022. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samverkanspartiernas förslag till investeringsbudget 2023–2025. 
 
Mats Hermansson (M) begär omröstning. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för samverkanspartiernas förslag till investeringsbudget för åren 2023 – 2025. 
Nej-röst för Moderaternas förslag till investeringsbudget för åren 2023 – 2025 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 ja-röster och 2 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen samverkanspartiernas 
förslag till investeringsbudget för åren 2023 – 2025……………………………….bilaga 1. 
 
Mats Hermansson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige avseende investeringsbudget för åren 2023 – 2025. 

Sammanfattning 
Redovisning av budgetförutsättningar 2023–2025 med taxor lämnades på 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 18 maj 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 24 maj 2022 § 254. 
3. Budgetförutsättningar 2023–2025 daterade den 24 maj 2022 och den 7 juni 

2022. 
4. Budgetöverenskommelse inför åren 2023–2025 daterad den 7 juni 2022 från 

Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
5. Förslag till driftbudget 2023–2025 från Moderaterna daterat den 7 juni 2022. 
6. Förslag till investeringsbudget 2023–2025 från Moderaterna  

daterat den 7 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 275 Diarienummer: KS 2022/220 

Årsredovisningar för Sävsjö kommuns stiftelser 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningarna för de av Sävsjö kommun förvaltade stiftelserna; 
Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, Stiftelsen Donationsgårdar, 
Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö kommuns sociala stiftelse och Sävsjö 
kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, 

att Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, och Marie Hogmalm, 
ekonomichef, bemyndigas att underteckna årsredovisningarna, inklusive 
förvaltningsberättelserna, för Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, 
Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö kommuns sociala stiftelse och Sävsjö 
kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, samt 

att Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, Marie Hogmalm, ekonomichef, 
och Martina Arvidsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, 
bemyndigas att underteckna årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, för 
Stiftelsen Donationsgårdar. 

Sammanfattning 
Årsredovisningarna för de av Sävsjö kommun förvaltade stiftelserna ska årligen 
godkännas. Kommunfullmäktige ska även besluta om vilka personer som ska 
underteckna respektive stiftelses årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för 
det gångna året.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisningar för Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan,

Stiftelsen Donationsgårdar, Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö
kommuns sociala stiftelse och Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid
servicehus.

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 30 maj 2022.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen  
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 276 Diarienummer: KS 2022/102 

 

Vattnets och Hälsans miljömål, remiss av 
åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023–2027 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  bifalla remissvar Regionalt åtgärdsprogram - Vattnets miljömål 2022–2023 enligt 
utvecklingsavdelningens förslag. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer under år 2021 och 2022 arbetat 
fram ett förslag till åtgärdsprogrammet Vattnets 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 Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av 
god kvalitet. Åtgärder är inte heltäckande för arbetet med vatten och har valts utifrån 
nedanstående parametrar.  

• Åtgärder som är länsövergripande eller gemensamma för två eller fler aktörer,  

• Åtgärder där samordning är viktig för resultatet  

• Åtgärder inom eftersatta områden, där stöd för lokala insatser behövs genom ett 
regionalt program. 

Remissförslaget innehåller 36 åtgärder. Länsstyrelsen föreslås vara ansvarig 
genomförare för 20 åtgärder och kommunerna för 26. Övriga aktörer som är ansvariga 
för någon eller några åtgärder är Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Region Jönköpings län 
och Trafikverket. 

Remissen har beretts av Sävsjö kommuns Vattengrupp bestående av representanter 
från myndighetsförvaltningen, utvecklingsavdelningen, serviceförvaltningen, Njudung 
Energi och Räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag  
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 10 maj 2022 

remissvar Vattnets miljömål 
2. Remissversion Vattnets miljömål 2023-2027. 
3. Förtydligande daterat den 20 april 2022.  
4. Följebrev daterat den 10 mars 2022 
5. Svarsfil Vattnets miljömål Sävsjö kommun. 
6. Presentation remiss Vattnets miljömål. 
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 24 maj 2022 § 257. 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Länsstyrelsen 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 277 Diarienummer: KS 2022/154 

 

Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny 
översiktsplan, Eksjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom lämnat yttrande från utvecklingsavdelningen. 

Sammanfattning 
Eksjö kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. 
Kommunen vill med sitt förslag bygga ett hållbart och attraktivt samhälle med en ökad 
befolkning. Förslaget till översiktsplanen består av två dokument som finns 
tillgängliga på www.eksjo.se/oversiktsplan.  
 
Sävsjö kommuns remissyttrande 
Sävsjö kommun ser generellt positivt på det framtagna planförslaget och anser att det 
verkar vara väl genomarbetat.  
 
I förslaget till översiktsplan saknas ställningstagande om kollektivtrafiklinje mellan 
Sävsjö och Eksjö. Sävsjö kommun anser att det är av stor vikt att binda ihop 
höglandssjukhuset i Eksjö med sjukhuset i Värnamo genom en busslinje som passerar 
Sävsjö och Vrigstad. En sådan linje skulle möjliggöra för pendling med kollektivtrafik 
mellan Sävsjö och Eksjö, något som saknas idag.  
 
I övrigt har Sävsjö kommun inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen remiss för samrådet av Eksjö 

kommuns översiktsplan, daterad den 27 april 2022 
2. Följebrev översiktsplan på samråd – Eksjö kommun, daterat  

den 13 april 2022. 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat den 24 maj 2022 § 259. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Eksjö kommun 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 278 Diarienummer: KS 2021/356 

 

Svar på förslag om tillgänglighetsanpassad lekplats på 
Eksjöhovgårdsängen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att inte anlägga en särskild tillgänglighetsanpassad lekplats vid Eksjöhovgårdsängen. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar anläggande av en ny tillgänglighetsanpassad lekpark vid 
Djurgårdsområdet i Sävsjö, med anledning av att det nu flyttat in barnfamiljer i 
området. Förslagsställaren lyfter samtidigt att det saknas en tillgänglig lekplats i 
Sävsjö.  
 
Sävsjö kommun anlägger lekplatser på strategiska platser för att de ska komma så 
många barn som möjligt till del. I dagsläget ser kommunen inte att 
Eksjöhovgårdsängen är ett sådant område. Kommunen har haft två lekparker som 
man satsat extra mycket på avseende lekutrustning. Den ena är lekplatsen vid 
Sturevallen samt den borttagna skogslekplatsen Sockerklaras, varav den senare ska 
återställas 2024 efter sanering. 
 
Vilka kriterier som ska ingå bedömer kommunen vid varje ny- och reinvestering av 
lekplats. Exempelvis uppfyller lekparken på Sturevallen en stor del av kriterierna för 
tillgänglighet (enligt Boverkets definition). Viss typ av lekutrustning speciellt 
tillverkad för målgruppen är tyvärr inte möjlig att installera på offentliga lekplatser då 
det krävs särskild tillsyn. Om det finns specifika önskemål för att ytterligare förbättra 
tillgängligheten på kommunens lekplatser, kan förslag lämnas i Sävsjö kommuns 
synpunktshantering.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 12 maj 2022. 
2. Skrivelse från förskolan Tingeling daterad den 11 oktober 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 16 november 2021 § 445 och 

den 24 maj 2022 § 260 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Förskolan Tingeling 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 279 Diarienummer: KS 2022/207 

 

Samverkan löneadministration 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att teckna samarbetsavtal med Vetlanda kommun kring system- och 
löneadministration. 

Sammanfattning 
Under en längre tid har lönearbetet inom Sävsjö kommun varit beroende av enstaka 
löneadministratörer och deras förmåga att vara på plats under ordinarie tid och längre 
ledighetsperioder såsom semester. Frågan har aktualiserats när två av tre 
löneadministratörer under en sexmånadersperiod har slutat på avdelningen. 

Tidigare har ett gemensamt höglandssamarbete diskuterats i lönefrågan, där fem 
kommuner delar ett lönekontor. Av olika anledningar har det inte genomförts, men 
Aneby kommun och Eksjö kommun har ett gemensamt lönekontor sedan ett par år 
tillbaka. Trenden i kommunsverige går mot mer och mer samarbete. 

Diskussioner har inletts med Vetlanda kommun, som initialt ställer sig positiv till att 
teckna ett samarbetsavtal till självkostnadspris. Kostnaden beräknas ligga inom 
budgetramen för 2022, där lönekostnaden är beräknad på tre tjänster. Samarbetet 
beräknas kräva två tjänster i Vetlanda och en tjänst i Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 24 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 280 Diarienummer: KS 2022/221 

 

Beslut avseende tillfällig citybevakning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av beslut daterat den 30 maj 2022 från 
kommunstyrelsens ordförande, 
 
att från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser avsätta 22 500 kronor för 
citybevakning vecka 24, 
 
att från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser avsätta ytterligare  
100 000 kronor som beredskap inför eventuella ytterligare insatser under sommaren 
2022, samt 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande delegation på att ta beslut kopplat till föregående 
att-sats.  

Sammanfattning 
Det har i Sävsjö centrum under en tid varit flera incidenter med tillgrepp av varor i 
butiker och andra händelser som skapat oro. För att kunna hantera situationen på ett 
effektivt sätt pågår överläggningar internt i Sävsjö kommun och med polisen. I 
avvaktan på en långsiktig lösning bedöms det som nödvändigt med en tillfällig 
citybevakning.  

Beslutsunderlag 
1. Beslut från kommunstyrelsens ordförande avseende tillfälligt citybevakning 

daterat den 30 maj 2022. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 7 juni 2022. 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 281 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Personuppgiftsbiträdesavtal för Byggdagboken KS 2022/213 

 
2. Delegationsbeslut förordnande av förvaltningschef på serviceförvaltningen 

2022-07-11 till och med 2022-08-14. KS 2022/178 
 

3. Förordnande av tillförordnad barn och utbildningschef  
2022-06-09 ---2022-06-10. KS 2022/178 

 
4. Förordnande av tillförordnad barn- och utbildningschef  

2022-05-10---2022-05-11. KS 2022/178 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 282  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att vid nästa beredande sammanträde med kommunstyrelsen lyfta frågan om  
hjärtstartare i kommunen, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
• Hjärtstartare i kommunen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 283  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Brev från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. KS 2022/217 
2. Handlingar från Höglandsförbundet inför samråd vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 24 maj. KS 2022/205 och KS 2022/206. 
3. Protokollsutdrag Vetlanda kommun om beviljad ansvarsfrihet för Höglandets 

överförmyndarnämnd. KS 2022/216 
4. Kommentar till medborgarförslag om etiska riktlinjer för 

myndighetsutövning. KS 2021/278 
5. Eventuellt studiebesök på boenden för äldre vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 21 juni. 
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