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§ 1  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 2  

 

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet anmäls två medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om förbättring av motionsspåret fram till Trävaruvägen i 

Vrigstad. KS 2022/31 
2. Medborgarförslag om säker övergång vid Trävaruvägen till befintligt 

motionsspår, Vrigstad. KS 2022/32 
3. Medborgarförslag om anropsstyrd närtrafik. KS 2022/63. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 3  

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att inga valärenden föreligger vid sammanträdet. 
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§ 4  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera redovisade informationsärenden. 

Sammanfattning 
1. Information från Energicentrum, Jönköping. 
2. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024 Höglandsförbundet.  

KS 2021/428 
3. Justering av bolagsordning Sävsjö Näringslivs AB. KS 2022/43 
4. Ej verkställda beslut socialförvaltningen kvartal 4, 2022. KS 2021/327 
5. Avsägelse från Pär-Erik Lantz (KD) som suppleant i Njudung Sävsjö Energi 

AB. KS 2022/50 

Beslutsunderlag 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 11 januari 2022 § 5. 
7. Beslut Höglandsförbundets direktion 2021-11-26 §§ 55 och 56. 
8. Budget 2022 med verksamhetsplan 2023–2024 Höglandsförbundet. 
9. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 8 februari 2022 § 64. 
10. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 1 februari 2022. 
11. Justerad bolagsordning Sävsjö Näringslivs AB. 
12. Föreläggande från Bolagsverket. 
13. Svar på föreläggande från Sävsjö Näringslivs AB daterat den 1 februari. 
14. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 2 februari 2022 § 20. 
15. Förteckning ej verkställda beslut socialnämnden kvartal 4, 2021. 
16. Avsägelse uppdrag i Njudung Energi Sävsjö AB. 
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§ 5 Diarienummer: KS 2021/321 

 

Svar på motion (V) om uppmuntran till vikarier 

Kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget innebär att kommunen föreslås uppmuntra vikarier med bad- 
eller biobiljett. 
 
Kommunen har redan premierat vikarier genom en gåva. Vikarier är en viktig resurs 
och intresset för anställningsformen bör stimuleras. Det räcker därför inte med en 
bad- eller biobiljett och medborgarförslaget avslås därmed. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (V). 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av personalavdelningen daterad  

den 29 november 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 14 december § 475 och  

den 11 januari 2022 § 3. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att avslå motionen. 
 
Stefan Fürst (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Stefan Fürsts 
yrkande på bifall till motionen och finner bifall för kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Stefan Fürst (V) begär votering. 
 
Följande propositionsordning godkänns: 
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag till beslut Ja. Den som röstar att 
motionen ska bifallas röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 30 Ja-röster, 1 Nej-röst och 4 avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
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§ 6 Diarienummer: KS 2021/364 

 

Svar på motion (S) om cigarettbehållare i kommunens 
tätorter 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att vid några strategiskt valda platser installera 
papperskorgar med askkopp för att därmed testa hur detta påverkar andel slängda 
fimpar, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Från och med den första januari 2022 träder en ny lag i kraft som gör det förbjudet att 
slänga fimpar och annat småskräp på marken. Motionen föreslår i samband med detta 
att cigarettbehållare införskaffas till kommunens tätorter. 

Enligt Skräprapporten 2021 från Håll Sverige Rent tycker flertalet att det är viktigt att 
minska på nedskräpningen. I en observationsstudie av rökare från vintern 2020 gjord 
av Håll Sverige Rent visar studien att två av tre cigarettfimpar hamnar på marken, i 
enkätstudien uppger en av tio att de slänger fimpar på marken. Studien visar också att 
det är närheten till en papperskorg eller askkopp som gör om rökaren väljer att slänga 
sin fimp fel eller rätt. Bland rökare med mindre än två meter till papperskorgen är 
nedskräpningen lägre och betydligt högre bland de med fem meter eller mer till 
papperskorgen. Utifrån de fakta som finns i Skräprapporten 2021 bedömer 
serviceförvaltningen att ökat antal cigarettbehållare inte kommer ge någon avsevärd 
effekt på nedskräpningen.  

Beslutsunderlag 
1. Motion (S) om cigarettbehållare 
2. Skräprapporten 2021 
3. Exempel täthet papperskorgar 
4. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 16 december 2021. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 25 januari 2022 § 27 och den 

8 februari 2022 § 54. 
6. Regler rökfria utomhusmiljöer. 
7. Information cigarettbehållare. 

Yrkanden 
Kerstin Hvirf (S), Göran Häll (S) och Kennerth Jonasson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Serviceförvaltningen 
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§ 7 Diarienummer: KS 2021/438 

 

Svar på motion (M) - avveckla bemanningsenheten 

Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till yttrande i skrivelse från Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna och Centerpartiet avslå motionen, samt 
 
att en utvärdering av bemanningsenheten ska göras under 2023. 

Sammanfattning 
Bemanningsenheten startade 2017 med syfte att avlasta verksamheterna inom 
socialförvaltningen och tekniska förvaltningen avseende rekrytering av personal. 
 
Den Moderata fullmäktigegruppen föreslår att bemanningsenheten ska avvecklas och 
att kostnaden för bemanningsenheten återgår till förvaltningarna. 
 
Skrivelse från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnats. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: 
 
att med hänvisning till yttrande i skrivelse från Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna och Centerpartiet avslå motionen. 
 
Gunnel Svensson (M) yrkar på tillägg till kommunstyrelsens förslag: 
 
att en utvärdering av bemanningsenheten ska göras under 2023. 
 
Stefan Gustafsson (KD) bifaller Gunnel Svenssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Gunnel Svenssons tilläggsyrkande och finner bifall 
för detta. Kommunfullmäktige beslutar alltså i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och Gunnel Svenssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) 
2. Skrivelse från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 25 januari 2022 § 44 och 

den 8 februari 2022 § 55. 

Beslutet skickas till 
Moderaterna 
Kommunledningskontoret 
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§ 8 Diarienummer: KS 2021/330 

 

Svar på två medborgarförslag om att anordna 
hundrastgårdar 

Kommunfullmäktige beslutar 
att kommunen i dagsläget avstår från att prioritera hundrastgårdar och hänvisar till 
möjligheten att organisera en föreningsdriven verksamhet, samt 

att därmed anse medborgarförslagen besvarade. 

Sammanfattning 
Det har inkommit två medborgarförslag med önskemål om att kommunen ska anlägga 
hundrastgårdar. Förslagsställarna anser att detta ska ge möjlighet för hundägare och 
hundar att mötas och umgås och att hundarna ska kunna röra sig utan koppel. 
Förslagsställarna har önskemål om att hundrastgårdarna ska ha staket, tillgång till 
vatten, belysning, parksoffa, träd för skugga, parkeringsplatser mm.  
 
Under de senaste åren har det inkommit flera medborgarförslag med önskemål om att 
anlägga hundrastgård. Dessa förslag har avslagits. Bedömningen är att det i dagsläget 
är svårt att avsätta resurser och prioritera hundrastgårdar. Det som skulle kunna göra 
det möjligt att anlägga en hundrastgård är om en stabil förening med ett större antal 
medlemmar tar på sig ansvaret för att anlägga och sköta om driften av en 
hundrastgård. Föreningen uppmanas att i första hand söka bidrag för att anlägga 
hundrastgården hos extern part till exempel Leader Linné och i samband med det 
ansöka hos Sävsjö kommun om delfinansiering. Om en ansökan kommer in till Sävsjö 
kommun om att en förening vill anlägga en hundrastgård kommer 
samhällsbyggnadsavdelningen se över var i kommunen det kan vara lämpligt att 
anlägga en hundrastgård på kommunal mark för att ett nyttjanderättsavtal av marken 
ska kunna tecknas med föreningen.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om hundpark i Vrigstad KS 2021.1414 
2. Medborgarförslag – om att anordna hundrastgårdar KS 2021.1715 
3. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 14 december 2021. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 8 februari 2022 § 56. 

Yrkanden 
Göran Häll (S) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Serviceförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 9 Diarienummer: KS 2021/278 

 

Svar på medborgarförslag om etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att de föreslagna etiska 
riktlinjerna redan grundläggs i lagstiftning, samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över nämnders verksamhet. 

Sammanfattning 
Den 16 augusti inkom ett medborgarförslag om att införa etiska riktlinjer för 
myndighetsutövning i Sävsjö kommun. Ett förslag på riktlinje som uttrycks i 
medborgarförslaget är att all myndighetsutövning ska ske på saklig och opartisk 
grund.  
 
Enligt gällande lagstiftning är det redan tvingande för myndigheter att deras 
handläggning och beslutsgång är neutral och opartisk. I Förvaltningslagen (2017:900) 
§ 5 uttrycks att principerna legalitet, objektivitet och proportionalitet ska genomsyra 
myndigheternas arbete. Att myndigheter måste uppfylla saklighet och neutralitet 
tydliggörs även i grundlagen, Regeringsformen kap 1 § 9. 
 
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet. 
 
Enligt följande lagrumshänvisningar så måste offentlig verksamhet alltså redan 
förhålla sig till vad som ingår i förslagsställarens förslag om etiska riktlinjer. I fallet 
som beskrivs i medborgarförslaget så finns det tillsyns- och kontrollinstanser som har 
i uppdrag att granska om kommunala myndigheters förhåller sig till aktuell 
lagstiftning och att motiveringen av beslutet vid myndighetsutövning är tillräcklig. 
Som kommunmedlem har man även rätt att överklaga kommunala beslut enligt 
aktuell lagstiftning (laglighetsprövning eller som förvaltningsbesvär vid exempelvis 
myndighetsutövning). Den kommunala myndigheten ska sedan följa de domar och 
beslut från domstolar och tillsynsmyndigheter, som också föreslås ingå i riktlinjerna 
av förslagsställaren. Genom rätten att överklaga och tillsynsmyndigheters granskning 
uppfylls riktlinjernas syfte.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till att de föreslagna etiska riktlinjerna redan grundläggs i lagstiftning och 
till kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnders verksamhet enligt 
kommunstyrelsens reglemente § 1, antaget 2021-03-22 § 39. 
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Beslutsunderlag 
1. Medborgaförslag om att införa etiska riktlinjer för all myndighetsutövning, 

daterat den 16 augusti 2021. 
2. Beslut från kommunstyrelsen, daterat den 19 oktober 2021 § 399. 
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 13 januari 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 25 januari § 29 och den 8 

februari 2022 § 57. 

Yrkanden 
Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 

13



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Diarienummer: KS 2021/416 

 

Planering och äskande av medel 75-årsjubileum för Sävsjö 
stad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utöka kommunstyrelsens driftsanslag för 2022 med 850 000 kronor för att 
finansiera projektledare och aktiviteter avsedda att uppmärksamma att Sävsjö stad 
fyller 75 år, samt 
 
att kommunstyrelsen i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ansvarar 
för genomförande av jubileumsårets planering. 

Sammanfattning 
Sävsjö stadskommun bildades den 1 januari 1947 vilket innebär att Sävsjö firar 75 år 
som stad under 2022.  Vid sammanträdet föreslås att det ordnas jubileumsaktiviteter 
under senare delen av våren och eventuellt också i oktober-november år 2022.  

Kommunstyrelsen i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ska ansvara 
för genomförandet av jubileumsårets planering. En projektledare ska anställas för 
arbetet med jubileumsaktiviteter och med uppdrag att föra dialog med civilsamhällets 
aktörer om deras möjligheter att bidra till firandet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad  

den 29 november 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 14 december 2021 § 484 och 

den 11 januari 2022 § 9. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 11 Diarienummer: KS 2022/20 

 

Återställa statyn "Annas minne" 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utöka investeringsbudgeten för kultur- och fritidsnämnden med 90 000 kronor för 
att återställa den vandaliserade statyn ”Annas minne” i Perennparken, Sävsjö. 

Sammanfattning 
2016 invigdes betongskulpturerna ”Annas minne” i Perennparken. Utsmyckningen är 
resultatet av ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och Sävsjöpojkarna. De 
ska påminna om ”Anna” en av många som vårdades på Sävsjö sanatorium. Verket är 
till minne av Anna, två skulpturer med några sekunders mellanrum. Hon betraktar sig 
själv utifrån och funderar på hur hennes liv kommer bli. Konstnär är Katarina Vallbo.  
 
Under sommaren 2020 förstördes en av skulpturerna vilket har gjort att hon sedan 
dess inte har kunnat pryda parken. Kostnaden för att återställa ”Anna” i ursprungligt 
skick bedöms till 90 000 kronor, vilket inte ryms i kultur- och fritidsnämndens 
budget. Utifrån diskussion som har förts i kultur- och fritidsnämnden har chefen för 
serviceförvaltningen fått i uppdrag att undersöka om kommunstyrelsen har ett 
intresse i att utöka kultur- och fritidsnämndens budget med 90 000 kr för att kunna 
återställa skulpturen. Enligt konstnären kommer den nya skulpturen göras med mer 
armeringsmaterial så att den ska hålla bättre i framtiden.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 17 januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Susanne 

Sjögren (S) daterad den 17 januari 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 januari 2022 § 40. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD), Mats Hermansson (M) och Christer Sjögren (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-02-21 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 12 Diarienummer: KS 2021/441 

Revidering av äldreplan Sävsjö kommun med sikte på 2030 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ställa sig bakom socialförvaltningens justeringar i Äldreplan för Sävsjö kommun 
2018–2023 med sikte på 2030.  

Mats Hermansson (M) reserverar sig mot beslutet...................................bilaga 1.et

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav socialnämnden 2020-10-06, § 339, uppdraget att ta fram ett 
förslag på organisation av särskilda boenden i kommunen. Utredningen ska också ta 
fram förutsättningar, möjligheter, kostnader och konsekvensbeskrivning för en 
nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ att förlägga 
demensverksamhet där. 

Boendeutredningen antogs i socialnämnden den 2021-01- 13 § 12. 

Den 2021-03-09 § 91, ställer kommunstyrelsen sig bakom boendeutredningen samt 
uppdrar till socialförvaltningen att återkomma med en justering av befintlig äldreplan 
utifrån boendeutredningen och de förändringar som skett sedan antagandet. 

Vid socialnämndens sammanträde den 8 december ställde sig nämnden bakom de 
justeringar som gjorts i Äldreplanen. 

Process med revidering av äldreplanen ska påbörjas under 2023 för utvärdering av hur 
ny äldreplan ska utformas.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 8 december 2021 § 223.
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 28 maj 2021.
3. Protokollsutdrag kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat

den 16 december 2021 § 31.
4. Äldreplan 2018–2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030, antagen i

kommunfullmäktige 2018-05-21.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 25 januari 2022 § 38 och

den 8 februari 2022 § 58.

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) och Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut: 

att ställa sig bakom socialförvaltningens justeringar i Äldreplan för Sävsjö kommun 
2018–2023 med sikte på 2030. 

Mats Hermansson (M) yrkar återremiss i syfte att göra en utvärdering av äldreplanen. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras enligt Mats Hermanssons (M) yrkande och finner att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Mats Hermansson (M) begär votering. 
 
Följande propositionsordning godkänns: 
Den som röstar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja. Den 
som röstar att ärendet ska återremitteras röstar Nej.  

Omröstningsresultat 
Med 25 Ja-röster, 7 Nej-röster och 2 avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Kommunikationsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 13  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att samtliga närvarande ledamöter känner sig tillfreds med mötets 
genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar samtliga närvarande kommunfullmäktiges 
ledamöter på distans förutom kommunfullmäktiges ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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Skriftlig reservation gällande ärende 14 ”Revidering av Äldreplan Sävsjö kommun 
med sikte på 2030”

2018 beslutade Kommunfullmäktige enhälligt att anta den föreslagna ”Livslust - hela livet” 
Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030.

Förväntningarna var stora, ett stort och gediget arbete hade lagts ner i detta projekt både från 
tjänstemän och de politiska partierna, det här hade man minsann gjort tillsammans! Bland 
politikerna så var förväntningarna stora, nu var kommunen rustad för att säkerställa en 
funktionsduglig och effektiv äldreomsorg som sätter ”det goda äldrelivet” i centrum.

Framtagandet av en plan för kommuninvånare över 65 år grundade sig i politiska beslut där 
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta en 
ny kommunövergripande äldreplan utifrån kommunens utvecklingsstrategi.

I äldreplanen prioriterades tio utvecklingsområden för kommunen:

1. Ungdomars initiativ och engagemang
2. Säkra och snabba kommunikationer
3. Livslångt lärande
4. Kreativa offentliga miljöer
5. Klimatsmarta boendemiljöer
6. Entreprenörskap för framtiden
7. Öppenhet och gemenskap
8. Alla får plats hela livet
9. Jämlika och jämställda arbetsplatser för alla
10. En god äldreomsorg

Tanken var att äldreplanen skulle vara en plan för att styra, förändra och förbättra kommunens 
insatser för äldre inom olika förvaltningar/nämnder/kommunala bolag. Planen skulle styra 
verksamheternas utveckling de närmaste fem åren med sikte på år 2030. 
Äldreplanen skulle inte ersätta gällande lagstiftning på området, varje år skulle insatsområden 
prioriteras och dessa insatser skulle ha en direkt koppling till kommunens årliga mål- och 
budgetprocess. Det skulle tydligt framgå i respektive nämnds årliga verksamhetsplan vilka 
insatser som skulle genomföras kopplat till äldreplanen. Viktigt var också att ”äldreplanen följs 
upp och utvärderas i sin helhet inför revidering alternativt framtagande av ny äldreplan”

För de tio utvecklingsområdena så sattes mål och insatsområden upp enligt följande:

1. Ungdomars initiativ och engagemang

Mål
• bibehålla och skapa nya gränsöverskridande möten mellan ungdomar och personer över 

65 år.
• bygga en stabil struktur för ungdomar att få kunskaper och erfarenhet av hur det är att 

arbeta inom olika delar av vård och omsorg med personer över 65 år.

4 olika insatsområden med social/kultur- och fritid/barn- och utbildningsnämnden som 
huvudansvariga eller samverkanspart. 



2. Säkra och snabba kommunikationer

Mål
• bygga ut och säkra upp den digitala infrastrukturen inom kommunala verksamheter som 

berör personer över 65 år.
• Verka för god digital infrastruktur i kommunen som målgruppen kan ta del av.
• Öka möjligheten för personer över 65 år att ta sig till olika aktiviteter inom och utanför 

kommunens gränser.

7 olika insatsområden med social/kultur- och fritidsnämnden, Savman och Sävebo som 
huvudansvariga eller samverkanspart.

3. Livslångt lärande

Mål
• personer över 6 år erbjuds olika möjligheter till lärande.
• öka kunskapen om digital teknik hos målgruppen.
• bidra till god hälsa hos personer över 65 år genom att öka antalet aktiviteter.

8 olika insatsområden med samtliga nämnder och kommunstyrelsen, vårdcentral, ideella 
organisationer och region Jönköpings län som huvudansvariga eller samverkanspart.

4. Kreativa offentliga miljöer

Mål
• öka tillgängligheten till tätortsnära, offentliga platser och naturområden.
• skapa nya offentliga miljöer som bidrar till en god hälsa och förebygger ohälsa både 

fysisk, psykisk och social.

6 olika insatsområden med social/myndighet/kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen 
som huvudansvariga eller samverkanspart. 

5. Klimatsmarta boendemiljöer

Mål
• att erbjuda olika boendeformer för äldre som är tillgänglighetsanpassade, trygga och ger 

förutsättningar att delta i en social gemenskap i alla tätorter i kommunen.
• Öka antalet tillgänglighetsanpassade bostäder och trygghetsbostäder.

17 olika insatsområden med social/myndighet/barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen 
och Sävebo som huvudansvariga eller samverkanspart. 
I detta utvecklingsområde beskrivs nuläget gällande antalet platser i särskilda boenden och 
trygghetsboenden/seniorboenden i kommunens olika tätorter. Man beskriver också det framtida 
behovet av äldrebostäder år 2023 och utblick mot år 2030. Uträkningarna visar att till år 2023 så 
finns det ett behov av ökade antal  demensboendeplatser (+4) och fler 
trygghetsboende/seniorplatser (+40). Man konstaterar också att det är en förutsättning att skapa 



fler trygghetsbostäder för att kunna hålla nere ett ökat behov av särskilt boendeplatser i alla 
tätorter i kommunen. 

6. Entreprenörskap för framtiden

Mål
• ta till vara på seniorers kunskaper, erfarenheter och resurser.
• Skapa förutsättningar för seniorer att starta företag.

4 olika insatsområden med kommunstyrelsen, SNAB, kultur- och fritidsnämnden och Science 
Park som huvudansvariga eller samverkanspart. 

7. Öppenhet och gemenskap

Mål
• god tillgänglighet till kultur- och fritidsarrangemang för äldre.
• ökad kunskap om psykisk ohälsa hos personer över 65 år.
• utveckla arbetet med kultur för hälsa.

7 olika insatsområden med kommunstyrelsen, samtliga nämnder och region Jönköpings län som 
huvudansvariga eller samverkanspart.

8. Alla får plats hela livet

Mål
• aktivt arbeta med hälsoinriktade, sociala och kulturella aktiviteter för äldre.
• skapa nya forum och mötesplatser för att träffas.

2 olika insatsområden med social/kultur- och fritidsnämnden och ideella organisationer som 
huvudansvariga eller samverkanspart. 

9. Jämlika och jämställda arbetsplatser för alla

Mål
• all personal inom äldreomsorgen har rätt kompetens för uppdraget.
• Att arbetsplatserna är jämställda och jämlika.
• Nå nya målgrupper som vill jobba inom vård och omsorg.

5olika insatsområden med samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunala bolag.



10. En god äldreomsorg

Mål
• alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet.
• Socialförvaltningen bedriver en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.
• Informationen om socialtjänsten ska vara lättillgänglig och det ska vara lätt att komma i 

kontakt med socialtjänsten.
• Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för kvalitet.
• Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.
• Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer.

14 olika insatsområden med socialnämnden, kommunstyrelsen, region Jönköpings län och 
berörda nämnder som huvudansvariga eller samverkanspart. 

På sidan 8 i Äldreplanen står följande:

”Äldreplanen följs upp och utvärderas i sin helhet inför revidering alternativt framtagande 
av ny äldreplan” 

Tyvärr så struntar en majoritet av fullmäktiges ledamöter i innehållet i äldreplanen eftersom att 
man väljer att bortse från ovanstående text.

 Detta är anledningen till att jag reserverade mig mot detta beslut.
 
Att en stor del av ledamöterna väljer att bortse från vad som faktiskt beslutats i enlighet bara 
några år tidigare kan för en utomstående verka märkligt, men förklaringen är troligtvis mycket 
enkel. Behovet av en utvärdering av äldre planen är stor på grund av att en övervägande del av 
det arbete med mål och insatsområden som var tänkta att arbeta med har helt lagts åt sidan, inte 
mycket har hänt. Dessutom har ingen eller mycket liten hänsyn till äldreplanen tagits i arbetet 
med budget och verksamhetsplaner. Även nerläggningar av äldreboenden har gjorts som strider 
mot äldreplanen, och de stora behov av trygghetsbostäder i tätorterna har man bortsett ifrån. 
Resultatet är alltså inte som utlovats och det är inte på något sätt positivt att detta kommer fram, 
speciellt inte ett valår. I det lite längre perspektivet så kan förutsättningarna för dylika breda 
politiska överenskommelser som denna äldreplan är ett exempel på bli svårare att genomföra när 
man nu ser resultatet efter fyra år, detta arbetssätt är inte på något sätt tillitsskapande.

Rörvik 2022-02-24

Mats Hermansson (M)



Kommunfullmäktiges 
sammanträde 
 

2022-02-21 Tid 18:30 - 20:20 Sekreterare 
Jan Holmqvist 

               
Ordinarie ledamöter 
 
 

Närvaro Motion vikarier § 5                 Äldreplan § 12 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Antal 
km 

Stefan Gustafsson (KD) X  X   X    

Bengt Swerlander (KD) X  X   X    

Daniel Karlsson (KD) X  X   X    

Erika Mallander Karlsson (KD) X  X   X    

Fredrik Håkansson (KD) X  X   X    

Anna-Karin Yngvesson (KD) – 20:00 X  X   *    

Johanna Danielsson (KD) X  X   X    

Hugo Cruz (KD) X  X   X    

Anders Griph (KD) X  X   X    

Isabelle Tiderblom (KD)  X        

Ludwig Axelsson (KD)  X        

Christer Sandström (C) X  X   X    

Marie Svensson (C) X  X   X    

Anette Gustafsson (C) X  X   X    

Sten-Åke Claesson (C) X  X   X    

Susanne Sjögren (S) X  X   X    

Göran Häll (S) X    X X    

Ingrid Ivarsson (S)  X        

Kerstin Hvirf (S) X    X X    

Lena Persson (S) X  X   X    

Eva Johansson (S)  X        

P-O Ivarsson (S)  X        

Majvor Skoog (S) X    X X    

Mats Hermansson (M) X  X    X   

Alexandra Wikström Kelemen (M) X  X    X   

Arne Petersson (M) X  X    X   

Gunnel Svensson (M)  X  X    X   

Alf Wihrén (M) X  X    X   

Hans Svensson (M) X  X    X   

Stefan Fürst (V) X   X  X    

          

          



Kommunfullmäktiges 
sammanträde 
 

2022-02-21 Tid 18:30 - 20:20 Sekreterare 
Jan Holmqvist 

               
    

 Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Antal 
km 

Bo Ek (SD) X  X     X  

Kjell Lundkvist (SD) X  X     X  

Kennerth Jonasson (SD) X  X   X    

Lars-Ola Helgesson (-)  X        

Peter Evertson (-)  X        

Mikael Svensson (-)  X        

          

          

Bo Nilvall, 2:e vice ordf (M) X  X    X   

Christer Sjögren, 1:e vice ordf (S) X  X   X    

Per Danielsson, ordförande (KD) X  X   X    

          

          

          

 Närvaro 
 

 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Antal 
km 

Benjamin Petersson (KD) ersätter 

Isabelle Tiderblom 

X  X   X    

Therese Petersson (KD) ersätter 

Ludwig Axelsson 

X  X   X    

Sven Krafft (S) ersätter P-O 

Ivarsson 

X  X   X    

Victor Erliksson (S) ersätter Eva 

Johansson 

X    X X    

          

          

          

          

          

 35  30 1 4 25 7 2  

*  Anna-Karin Yngvesson (KD) lämnade sammanträdet klockan 20:00 och deltog inte 
votering § 12 
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