
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-10-19 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 19 oktober 2021  
klockan 08:30 – 15:45 med avbrott för lunch klockan 12:00-13:15 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande, frånvarande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C)  
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) till och med klockan 14:45 §§ 376–383, 385–393, 396–400 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Ingrid Ivarsson (S) ersätter Göran Häll 
Victor Erliksson (S) ersätter Christer Sjögren, klockan 08:30-12:00  
§§ 376, 378–380, 384, 386–391, 393, 397–400 
Therese Petersson (KD) ersätter Christer Sjögren klockan 13:15-15:45  
§§ 377, 381–383, 385, 392, 394–396, 401-403 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Kjell Lundkvist klockan 14:45 – 15:45  
§§ 384, 394, 395, 401–403 
 

Övriga deltagare 

 

Se sidan 2.  
 

Utses att justera Lena Persson (S)     

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast måndagen den 25 oktober 2021 klockan 10:00 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

376–403 §§  

 Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Lena Persson (S)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-10-19 

Anslagsdatum: 2021-10-26 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-11-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 

  
Övriga deltagande: 
 
Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Åke Blomqvist, personalchef § 379 
Marie Hogmalm §§ 380, 384, 385 
Pierre Klasson, kommunikationschef § 389 
Karolina Olsson, kanslisamordnare §§ 389, 390 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare § 396 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef §§ 384, 393, 396 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
§§ 377, 381–383, 385, 392 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 377, 381–383, 385, 392 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare  
§§ 376, 378–380, 384, 386–391, 393, 397–400 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare  
§§ 376–383, 385–393, 396–400 
Stefan Fürst (V), insynsplats 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 376 Godkännande av ärendelista   

§ 377 Informationsärende - tekniska ärenden   

§ 378 Informationsärende - coronapandemin   

§ 379 Informationsärende - personalstatistik 
september 2021 

2021/46  

§ 380 Informationsärende - ekonomisk 
månadsrapport september 2021 

2021/132  

§ 381 Informationsärende - avtal yttre skötsel 
serviceförvaltningen och Sävebo AB 

2021/325  

§ 382 Informationsärende - skyltning inom Sävsjö 
stad 

2021/284  

§ 383 Svar på medborgarförslag om att anlägga stig 
för cykling, Gästgivaregården 1:96, Vrigstad 

2021/227  

§ 384 Sävsjö kommuns verksamhetsplan  
2022-2024 

2021/333  

§ 385 Verksamhetsplan kommunstyrelsens 
allmänna och tekniska verksamhet 

2021/340  

§ 386 Delårsbokslut 2021-08-31 Kretslopp Sydost 2021/338  

§ 387 Redovisning obesvarade motioner och 
medborgarförslag oktober 2021 

2021/28  

§ 388 Uppföljning av verkställigheten för 
kommunfullmäktiges beslut per oktober 
2021 

2021/303  

§ 389 Ramverk för kommunens grafiska identitet 
och dess tillämpning 

2021/298  

§ 390 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2021 

2020/282  

§ 391 Dokumenthanteringsplan för löneenheten 2021/307  
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§ 392 Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att 
anlägga fotbollsplaner 

2021/322  

§ 393 Orts- och byautveckling höst 2021 - beslut 
om projekt 

2021/358  

§ 394 Representanter i styrelsen för Sävsjö 
Näringslivs AB, SNAB 2.0 

2021/351  

§ 395 Motocrossgymnasium, finansiering 2021/357  

§ 396 Beslut om betydande miljöpåverkan för ny 
översiktsplan för Sävsjö kommun 

2019/17  

§ 397 Motion (SD) väg 128, förbättring av säkerhet 
passagen vid korsning med 
Eksjöhovgårdsvägen/Torsetvägen 

2021/316  

§ 398 Motion (V) om uppmuntran till vikarier 
genom till exempel bad- eller biobiljetter 

2021/321  

§ 399 Medborgarförslag om etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun 

2021/278  

§ 400 Medborgarförslag om hundpark i Vrigstad 2021/270  

§ 401 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 402 Övriga ärenden   

§ 403 Meddelanden   
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§ 376  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 377  

 

Informationsärende - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar Erika Tor Rundblad, förvaltningschef och Tomas 
Lundin, gata/parkchef, serviceförvaltningen. 
 

1. Trafiksituationen i Rörvik. 
2. Cykelvägar i kommunen. 
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§ 378  

 

Informationsärende - coronapandemin 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om pågående 
pandemi. Just nu är det mycket låg eller ingen smitta i kommunen.  
Vaccinationsgraden i Sävsjö kommun är lägre än länet och lägre än snittet i landet. 
Viktigt att fortsatt vara försiktig och att jobba vidare för att öka andelen som 
vaccinerar sig. 
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§ 379 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik september 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar personalchef Åke Blomqvist om sjukfrånvaro.  Sävsjö 
kommun har en högre andel långtidssjukskrivna jämfört med andra kommuner i 
länet. Korttidsfrånvaron har ökat markant under pandemin.  
 
45 % av sjukfrånvaron handlar om psykisk ohälsa. Tillsammans med 
Företagshälsovården jobbar personalavdelningen med hälsosamtal riktat till 
arbetstagare där korttidsfrånvaron uppgått till sex tillfällen eller fler under ett 
kalenderår. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik september 2021. 
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§ 380 Diarienummer: KS 2021/132 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport september 
2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas månadsrapport september 2021. Rapporten visar i sin 
helhet ett positivt resultat. Prognosen för helåret pekar dock på underskott för vissa 
nämnder. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redogörelse av ekonomichef Marie Hogmalm. 
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§ 381 Diarienummer: KS 2021/325 

 

Informationsärende - avtal yttre skötsel serviceförvaltningen 
och Sävebo AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
På uppdrag från kommunstyrelsen redovisas avtal om yttre skötsel som 
serviceförvaltningen tecknat med Sävebo AB.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september § 342. 
2. Avtal yttre skötsel. 
3. Beräkningsunderlag. 
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§ 382 Diarienummer: KS 2021/284 

 

Informationsärende - skyltning inom Sävsjö stad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Frågan om skyltning inom Sävsjö stad har aktualiserats. Skyltning för samhällsnyttig 
verksamhet är prioriterad. En ordning för vilka regler som ska gälla för skyltning inom 
Sävsjö kommun ska tas fram och ett förvaltningsövergripande arbete är startat med 
syfte att ta fram principer för skyltning. 
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§ 383 Diarienummer: KS 2021/227 

 

Svar på medborgarförslag om att anlägga stig för cykling, 
Gästgivaregården 1:96, Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att rekommendera samhällsföreningen att söka efter andra lämpliga områden på 
orten, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att anlägga en stig för mountainbike-
cykling på området Gästgivaregården 1:96 intill ledningsgatan i Vrigstad. Ett 
kompisgäng önskar på egen hand anlägga banan genom att ta bort sly, fylla håligheter 
med jord samt placera ut enklare trähinder längs med sträckningen. Vrigstad 
samhällsförening står bakom förslaget och banan är tänkt att vara öppen för 
allmänheten.  
 
Serviceförvaltningen ser positivt på initiativet. Området för tänkt sträckning av leden 
är ungskog som ännu inte skiktat sig och kommer att vara i behov av att röjas minst en 
gång till.  I angränsade område finns fornlämningar att ta hänsyn till och därmed finns 
inga möjligheter att anlägga stigen i angivet eller närliggande område. Då det 
föreslagna området för sträckningen av mountainbike-leden inte lämpar sig, är 
förslaget att avslå medborgarförslaget. 
 
Nyttjanderättsavtal tecknas inte med privatpersoner, projekt enligt medborgar-
förslaget behöver drivas i föreningsregi. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag att anlägga en stig för mountainbikecykling 
2. Beslut från kommunstyrelsen, daterat den 17 augusti 2021 § 316 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 september 
4. Beslut från kultur- och fritidsnämnden daterat den 6 oktober 2021 § 103 
5. Karta och skiss över föreslaget område  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 384 Diarienummer: KS 2021/333 

 

Sävsjö kommuns verksamhetsplan 2022–2024 med 
fokusområden för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas fokusområden 2022 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen och de verksamhetsindikatorer som följer dessa. 
 
Kommunfullmäktiges fokusområden: 
Barn och ungas välmående. 
Framtida kompetensförsörjning 
Minskad klimatpåverkan (även ks) 
 
Kommunstyrelsens fokusområden: 
Arbete för ett hållbart samhälle 
Företagsservice för en hållbar tillväxt 
Minskad klimatpåverkan (även kf) 
 
I förslaget till verksamhetsplan ingår bibehållen skattesats med 21.92 kr. 
Förslaget till driftbudget utgår från intäkter på sammanlagt 783 miljoner kronor år 
2022 och innebär ett nettoresultat på ca 24 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat 
på 3,0 % av kommunens nettoomsättning. Förslaget bygger på ett befolkningsantal de 
kommande åren runt 11 700 invånare. Det innebär att kommunens befolkningsökning 
för tillfället planar ut efter att ha ökat kontinuerligt med över 700 invånare sedan 
2012. På sikt beräknas befolkningen att öka, om än i en betydligt långsammare takt än 
tidigare. 
 
Kommunens bedömda beräknade intäkter kommer ligga kvar på ungefär samma nivå 
som 2022 också under åren 2023 och 2024. Det finns dock en viss osäkerhet i detta, 
framförallt kopplat till konjunkturutveckling och därmed till skatteintäkter. 
 
Uppräkningen av kommunens taxor kommer att följa index. Det innebär en höjning 
med knappt 2 % i de flesta fall. Utdelningen från kommunala bolag beräknas till  
en miljon kronor. Investeringarna 2022 budgeteras till ca 100 miljoner kronor. De 
enskilt största investeringarna kommande är nybyggnationen av Rörviks skola och 
renoveringen av Ringgården. Utöver detta kommer kommunen satsa 12 miljoner 
kronor till upprustning av ishallen. Det ska också ordnas nya och gemensamma lokaler 
för kommunens enhet för gata/park. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan 2022-2023 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 385 Diarienummer: KS 2021/340 

 

Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna och tekniska 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att ställa sig bakom verksamhetsplan för kommunledningskontoret och 
serviceförvaltningens tekniska verksamhet. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år inom sitt 
ansvarsområde. Serviceförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 
för 2022 med utblick mot 2023–2024 som kommunstyrelsen har att ta ställning till.  
 
Årets verksamhetsplan skiljer sig från tidigare år på så sätt att det tidigare har funnits 
en koppling mellan nämndens mål och styrtal och kommunfullmäktiges övergripande 
mål. Inför 2022 ska varje nämnd och verksamhet istället formulera egna 
fokusområden och förbättringar utifrån sina uppdrag, förutsättningar och behov.  
 
Serviceförvaltningen med verksamheter park, gata, skog och kök redovisar följande 
fokusområden: 

• Biologisk mångfald 
• Invånare och brukare i fokus 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 8 oktober 2021. 
2. Verksamhetsplan 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 386 Diarienummer: KS 2021/338 

 

Delårsbokslut 2021-08-31 Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för Sävsjö kommuns del godkänna delårsrapport 2021-08-31 avseende Kretslopp 
Sydost. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten avseende perioden 2021-01-01—2021-08-31 visar ett överskott på 
28,8 mkr förra året (+0,2). Viktiga budgetavvikelser är: Högre omsättning ca 22 mkr, 
störst del på grund av ökade intäkter från saneringar, men också en högre ersättning 
för skrot. Något mindre entreprenadkostnader än budget, 3,3 mkr och lägre 
lönekostnader, 1,3 mkr. Det har gjorts mer avsättningar i Moskogen Miljö för 
återställning av deponi i samband med att massor har tagits emot, ca 2,7 mkr mer än 
budget. 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport 2021-08-31 Kretslopp Sydost. 
2. Granskningsrapport 2021-10-13 från förbundets revisorer. 
3. Protokollsutdrag från Kretslopp Sydost förbundsdirektionen daterat den 

första oktober 2021 § 33. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 387 Diarienummer: KS 2021/28 

 

Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag 
oktober 2021 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per 
oktober 2021. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige redovisa de motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt. Motioner och medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag per oktober 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 388 Diarienummer: KS 2021/303 

 

Uppföljning av verkställigheten för kommunfullmäktiges 
beslut per oktober 2021 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna uppföljningen av fullmäktiges fattade beslut av uppdragsgivande 
karaktär per oktober 2021. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september § 79 att uppdra till kommunstyrelsen 
att i oktober varje år sammanställa en redovisning om verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Uppföljningen gäller beslut av uppdragsgivande karaktär 
som kommunfullmäktige gett till förvaltningar eller bolag att verkställa.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den  

30 september 2021. 
2. Uppföljning av verkställighet för kommunfullmäktiges beslut per oktober 

2021, daterad den 30 september 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 389 Diarienummer: KS 2021/298 

 

Ramverk för kommunens grafiska identitet och dess 
tillämpning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunikationschefen i uppdrag att utarbeta ett ”profilprogram” som 
innehåller ramverket för Sävsjö kommuns grafiska identitet. 

Sammanfattning 
Den 16 november 2020 (§ 120) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunikationsavdelningen att se över den nuvarande grafiska profilen för Sävsjö 
kommun. På grund av ”lagen om digital offentlig service” har 
kommunikationsavdelningen fått medgivande att frångå den nuvarande grafiska 
profilen på grund av tillgänglighetsanpassningar av kommunens webbplatser. 
 
Idag ska en grafisk profil inte bara omfatta det heraldiska vapnet och olika 
tryckprodukter utan även kommunens visuella identitet på externa och interna 
webbplatser. Det behövs även flertalet mallar som är anpassade för verksamheternas 
olika behov. Kraven på tillgänglighetsanpassning medför också att det finns utrymme 
för att göra löpande justeringar för att uppfylla kraven på tillgänglighet.  
Kommunikationsavdelningen bedömer sammantaget att det finns behov av en mer 
effektiv process för att löpande utföra justeringar i enlighet med lagstiftning och 
verksamheternas behov. 
 
Mot bakgrund av det här föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
profilprogram som utgör ett ramverk för kommunens visuella identitet. 
Kommunfullmäktige fattar därmed fortsatt beslut om vad som i enlighet med 
kommunallagen är frågor av principiell beskaffenhet, det vill säga, övergripande 
frågor. Ramverket utgörs av utformningen av färger, typsnitt och utseende på 
kommunens heraldiska vapen och logotype. Detaljbestämmelser som tidigare varit en 
del av den grafiska profilen föreslås delegeras till kommunstyrelsen för att hålla jämna 
steg med lagstiftning och verksamhetens behov. Dokumentet kommer att benämnas 
som ”grafiska manual” och kommer att uppdateras löpande. Kommunstyrelsen har 
sedan rätt att vidaredelegera beslutet om styrdokumentet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad  

den 7 september 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat den 16 november 2020 § 120.  

Beslutet skickas till 
Kommunikationschefen 
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§ 390 Diarienummer: KS 2020/282 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har mellan 2018 och 2020 uppdaterats 
frekvent. Detta beror på organisationsförändringar, föråldrat språk och behov av en 
effektivare handläggningsprocess. Ett behov som lyfts av kommunledningskontoret 
under en längre tid, är en enklare och mer lättarbetad struktur av delegations-
ordningen. Kommunstyrelsen uppdrog därför den 16 maj 2020 § 250, till 
kommunledningskontoret att se över delegationsordningen men översynen tog längre 
tid än beräknat.    
 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2019 § 301 att uppdra till personalchefen 
att se över personalavdelningens delegation. Denna översyn har genomförts genom 
detta förslag till delegationsordning.  
 
I förslaget till delegationsordning ingår flertalet förändringar: 
 

1. Kommunledningskontoret har gått igenom alla kategorier av delegationer och 
genomfört en tydligare uppdelning.   

2. Kommunledningskontoret har förtydligat vilka administrativa och 
ekonomiska ärendetyper som redan är delegerade och några förslag på nya 
förändringar.  

3. Delegering till kommunalt bolag är inte möjligt utifrån kommunallagen. Inga 
ärenden delegeras till vd för de kommunala bolagen trots att Sävebo AB 
driftar fastigheter åt kommunstyrelsen genom upprättat driftavtal.  

4. Samhällsbyggnadsavdelningens delegationsordning föreslås utökas och 
tydliggöras för att processerna ska effektiviseras. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 9 juni 2021. 
2. Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat den 16 juni 2020 § 250. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 augusti 2019 § 301. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 391 Diarienummer: KS 2021/307 

 

Dokumenthanteringsplan för löneenheten 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa dokumenthanteringsplan för kommunledningskontorets löneenhet. 

Sammanfattning 
I enlighet med Sävsjö kommuns arkivreglemente är respektive myndighet inom 
kommunen ålagd att upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver de 
förekommande dokumenttyperna i myndighetens verksamheter och hur dessa 
hanteras. Dokumenthanteringsplanen reglerar även beslut om gallring. 
 
Förslag till dokumenthanteringsplan för löneenheten har därmed upprättats som ett 
led i målet att respektive myndighet inom kommunen ska ha en aktuell 
dokumenthanteringsplan. Respektive myndighet inom kommunen bör genomföra en 
översyn av dokumenthanteringsplanerna vid varje mandatperiod för att 
gallringsbeslut, handlingstyper och hanteringen av handlingar ska hållas aktuella. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till dokumenthanteringsplan för löneenheten. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret av kommunarkivarie, daterad 

den 20 september 2021. 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen 
Arkivarien 
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§ 392 Diarienummer: KS 2021/322 

 

Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att anlägga 
fotbollsplaner 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att uppdra till serviceförvaltningen att upprätta nyttjanderättsavtal i syfte att upplåta 
mark till Sävsjö FF för att anlägga fotbollsplaner. 

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. För att göra det möjligt behöver 
kommunstyrelsen fatta beslut om att upplåta marken genom nyttjanderättsavtal.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden, daterad  

den 1 september 2021. 
2. Karta nyttjanderätt Sävsjö FF. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

22



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-10-19 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 393 Diarienummer: KS 2021/358 

 

Orts- och byautveckling höst 2021 - beslut om projekt 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utvecklingsavdelningen får i uppdrag att fördela följande bidrag: 
 

1. Avloppsanläggning till Möcklehults gamla skola, 50 000 kronor Möcklehults 
byalag. 

2. Tak över grillplats, 25 660 kronor, Örsbyholms byalag. 
 

att medel anvisas från utvecklingsavdelningens ramanslag för byapeng.  

Sammanfattning 
Orts- och byautveckling gör det möjligt för alla kommuninvånare att lämna förslag för 
sin kommundel. Det kan handla om fysiska åtgärder av närmiljön eller arrangemang 
och aktiviteter. Genom att lämna in förslag till orts- och byautveckling så finns det en 
möjlighet att få ekonomiskt stöd för sitt projekt och hjälp med utveckling av sin by 
eller ort. Tjänstemannaberedningen föreslår att två av dessa ansökningar beviljas till 
ett sammanlagt värde av 75 660 kronor. 
 
Avloppsanläggning till Möcklehults gamla skola – representant från 
Möcklehults byalag menar i sin ansökan att avloppsanläggningen är utdömd och att 
det krävs en ny avloppsanläggning för att kunna fortsätta driva verksamhet i lokalen. 
Det framhålls även att det finns ett stort behov av att byta vattenpump. Kostnaderna 
beräknas bli 115 000 kronor varav Möcklehults byalag ansöker om 50 000 kronor 
genom Sävsjö kommun. 
Tjänstemannaberedningen föreslår att bevilja 50 000 kronor ur byapengsanslaget. 
 
Tak över grillplats – representant från Örsbyholms byalag har inkommit med en 
ansökan om utbyggnad av tak över en befintlig grillplats vid byalagets lokal. Byalaget 
anser att ett tak över grillplatsen skulle underlätta vid ofördelaktigt väder och vid 
arrangemang. Örsbyholms byalag bedömer att totalkostnaden blir 47 660 kronor 
varav man ansöker om 25 660 kronor från Sävsjö kommun. Byalaget är beredda att 
utföra förslaget i egen regi.  
Tjänstemannaberedningen föreslår att bevilja 25 660 kronor ur byapengsanslaget. 
 
Belysning på boulebana – representant från Stockaryds samhällsförening ansöker 
om belysning vid boulebanan i Stockaryd. Syftet anges vara trevnad och för att 
underlätta under den mörkare årstiden. Samhällsföreningen har inte tittat på 
kostnader.  
 
Tjänstemannaberedningen föreslår avslag. Ansökan innehåller för lite information för 
att kunna ta ställning. Stockaryds samhällsförening behöver i en ny ansökan precisera 
vilken typ av belysning de vill ha och var denna skall placeras. 
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Multiplan på Spången-området – en privatperson har inkommit med en ansökan 
om en multiplan för olika idrotter på Spången-området i Sävsjö. Den sökande vill att 
det upprättas en multiplan som liknar den som finns på Tällevad. Den sökande har 
inte tittat på kostnader och förslaget är inte förankrat.  
Tjänstemannaberedningen föreslår att ansökan avslås. Istället bör önskemålet och 
frågan tas med för diskussion i den ordinarie budgetprocessen.    
 
Rivning av scoutstugan – representant från Vrigstad samhällsförening ansöker om 
rivning av scoutstugan som ligger i anslutning till det nyligen uppförda 
aktivitetsområdet i Vrigstad. Samhällsföreningen uppger att huset är fallfärdigt och 
utgör stora risker. Vrigstad samhällsförening ansöker om 95 000 kronor genom Sävsjö 
kommun och uppger att de själva är beredda att utföra arbetet med ideell arbetskraft.  
 
Tjänstemannaberedningen anser att förslaget inte uppfyller kriterierna för orts- och 
byautveckling och föreslår istället att ärendet tas upp i kommunstyrelsen av 
serviceförvaltningen. 
 
Utveckla cykelmöjligheter– en privatperson ansöker om att utveckla 
cykelmöjligheter. Den sökande vill att det ska uppföras cykelbanor som ska möjliggöra 
att ta cykeln istället för bilen för boende på landsbygden, passagen mellan Hjärtlanda 
till Sävsjö exemplifieras i ansökan. Den sökande har inte tittat på kostnader, förslaget 
är enligt ansökan förankrat med vänner, klasskamrater, grannar med flera.  
Tjänstemannaberedningen föreslår avslag. Dialog ska föras med Trafikverket i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 13 oktober 2021. 
2. Ansökningar. 

Beslutet skickas till 
Möcklehults byalag 
Örsbyholms byalag 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonmiavdelningen 
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§ 394 Diarienummer: KS 2021/351 

 

Representanter i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB - 
SNAB 2.0 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utöver tidigare utsedda styrelserepresentanter från Sävsjö kommun, föreslå 
kommundirektör Jan Holmqvist som ordinarie ledamot och utvecklingschef Kristin 
Nilsdotter Isaksson som suppleant i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 18 oktober 2021 § 114 ny 
bolagsordning för Sävsjö Näringslivs AB. Enligt denna ska fyra ledamöter utses från 
Sävsjö kommun och lika många från Sävsjö Näringslivsförening i styrelsen för Sävsjö 
Näringslivs AB. Sedan tidigare finns tre ledamöter utsedda från Sävsjö kommun, 
varför ytterligare en ledamot och suppleant ska utses av Sävsjö Näringslivsförening. 

Beslutsunderlag 
1. Bolagsordning för Sävsjö Näringslivs AB. 

Beslutet skickas till 
Berörda ledamöter 
Sävsjö Näringslivs AB 
Sävsjö Näringslivsförening 
Personalavdelningen 
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§ 395 Diarienummer: KS 2021/357 

 

Motocrossgymnasium, finansiering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till ekonomichefen att inarbeta en utökning av driftsbudgeten enligt nedan: 
 
År 2022:  329 400 kronor,  
År 2023:  726 400 kronor   
År 2024:  373 000 kronor 

Sammanfattning 
Från och med höstterminen 2022 kan Sävsjö kommun erbjuda ytterligare ett 
riksidrottsgymnasium, RIG motocross och enduro.  
Uppstarten av RIG motocross och enduro kommer initialt att innebära ett underskott 
då de fasta kostnaderna överstiger elevintäkterna.  
Det beräknade underskottet för år ett är 788 000 kronor. Det beräknade underskottet 
för år två är 640 000 kronor. Omvandlat till budgetår innebär det följande: 
2022: 329 400 kronor 
2023: 726 400 kronor 
2024: 373 000 kronor 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat den 6 oktober  

2021 § 203. 
2. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterat  

den 15 oktober 2021. 
3. Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämndens ordförande daterat 

den 17 oktober 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Budgetberedningen 
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§ 396 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Beslut om betydande miljöpåverkan för ny översiktsplan i 
Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram 
en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. Enligt bland annat 6 kap. i miljöbalken ska 
kommunen upprätta en strategisk miljöbedömning om en översiktsplan förväntas 
medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 7 § i miljöbalken ska ett beslut avgöra 
om genomförandet av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. Som en del 
av den strategiska miljöbedömningen ska kommunen i ett senare skede ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
I översiktsplanen kommer bland annat områden för utveckling av bostadsbebyggelse, 
verksamheter och infrastruktur att redovisas. I aktualitetsprövningen av den befintliga 
översiktsplanen från 2017 gjordes bedömningen att nuvarande översiktsplan är 
inaktuell och behöver uppdateras bland annat eftersom efterfrågan på mark för ny 
bebyggelse har ökat och nya områden lämpliga för ny bebyggelse kommer att behöva 
redovisas. Utifrån ovanstående har utvecklingsavdelningen gjort bedömningen att 
översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Utvecklingsavdelningen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan 
som en del i översiktsplaneprocessen. Samråd har genomförts med länsstyrelsen och 
Sävsjö kommuns grannkommuner som instämde i bedömningen att planens 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2021 upprättad av 

utvecklingsavdelningen. 
2. Redogörelse från dialog. 
3. Presentation. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 397 Diarienummer: KS 2021/316 

 

Motion (SD) väg 128, förbättring av säkerhet passagen vid 
korsning med Eksjöhovgårdsvägen/Torsetvägen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till utvecklingsavdelningen för yttrande senast  
den 31 januari 2022. 

Sammanfattning 
Den nya villabebyggelsen och etableringen av en förskola öster om väg 128 har gjort 
att antalet trafikanter som passerar väg 128 i anslutning till korsningen med 
Eksjöhovgårdsvägen har ökat. I motionen föreslås att åtgärder vidtas för att öka 
trafiksäkerheten vid korsningen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (SD). 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

28



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-10-19 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 398 Diarienummer: KS 2021/321 

 

Motion (V) om uppmuntran till vikarier  

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till personalavdelningen för yttrande senast  
den 30 november 2021. 

Sammanfattning 
I förslaget framförs att vikarier inom kommunens olika verksamheter bör uppmuntras 
med till exempel bad- eller biobiljetter. 

Beslutsunderlag 
Motion (V) 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen 
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§ 399 Diarienummer: KS 2021/278 

 

Medborgarförslag om etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande senast  
den 31 januari 2022. 

Sammanfattning 
I förslaget framförs att etiska riktlinjer för att fullgöra rättsstatens principer bör tas 
fram för myndighetsutövning. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

30



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-10-19 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 400 Diarienummer: KS 2021/270 

 

Medborgarförslag om hundpark i Vrigstad 

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

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att en hundpark anordnas i Vrigstad, där hundar kan rastas i 
ett inhägnat område. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 401 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 28/2021. KS 2021/324 
Parkeringstillstånd 30/2021. KS 2021/341 
Parkeringstillstånd 31/2021. KS 2021/342 
Parkeringstillstånd 32/2021. KS 2021/343 
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§ 402  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bjuda in vd Urban Blücher till kommande kommunstyrelse för information om 
renovering av Ringgården och före detta Stadshotellet, 
 
att vid nästkommande beredande sammanträde med kommunstyrelsen ta med 
”Budgetprocess” som ärende, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Stadshotellet 
Ringgården 
Räddningstjänst och Lagen om skydd mot olyckor 
Trafikfrågor 
Budgetprocess 

Beslutet skickas till 
Urban Blücher 
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§ 403  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Skrivelse från Stockaryds samhällsförening om träd på skolgården.  

KS 2021/346 
2. Beslut från socialnämnden den 6 oktober 2021 § 165 om att avstå att svara på 

remiss, SOU - Vilja välja vård och omsorg, på grund av kort svarstid.  
KS 2021/350. 
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