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Plats och tid Vallsjösalen Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 22 mars 2022  
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 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
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Tjänstgörande ersättare: 
Alexandra Wikström Kelemen (M) ersätter Mats Hermansson 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 126-136, 140 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef § 125 
Emma Nordstrand, samhällsbyggnadschef § 125 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 116, 123, 124, 139,  
143, 144 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 116, 123, 124 
Anders Varga, tillförordnad kultur- och fritidschef § 144 
Patrick Blomström, näringslivschef § 117  
Åke Blomqvist, personalchef § 152 
Gunnel Lundgren (KD), ej tjänstgörande ersättare, till och med klockan 15:15 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Göran Häll (S)     
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plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 29 mars 2022 klockan 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-03-22 

Anslagsdatum: 2022-03-30 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

  
  

2



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 114 Godkännande av ärendelista  6 

§ 115 Informationsärende - kommundirektören 
informerar 

 7 

§ 116 Informationsärende - tekniska frågor  8 

§ 117 Informationsärende - näringslivsfrågor  9 

§ 118 Informationsärende - personalstatistik 
februari 2022 

2022/48 10 

§ 119 Informationsärende - gemensam 
systemförvaltning Combine 

2022/69 11 

§ 120 Informationsärende -   intern kontrollplan 
barn- och utbildningsförvaltningen 2022 

2022/55 12 

§ 121 Informationsärende - intern kontrollplan 
kultur- och fritidsnämnden 

2022/105 13 

§ 122 Informationsärende - underlag och beslut 
avseende lokaler till motocorssutbildning 

2022/59 14 

§ 123 Svar på motion (S) om rullstolsgunga vid 
Sockerklaras aktivitetspark lekpark 

2021/336 15 

§ 124 Svar på medborgarförslag om 
fartbegränsande åtgärder på Östra 
Esplanaden, Sävsjö 

2021/354 16 

§ 125 Svar på medborgarförslag om säker 
trafikmiljö vid Slättsjövägen, Vrigstad 

2021/345 17 

§ 126 Bokslutsgenomgång  18 

§ 127 Årsredovisning Sävsjö kommun 2021 med 
verksamhetsredovisningar 

2022/80 19 

§ 128 Årsredovisning 2021 för Sävebo AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

2022/81 20 

3



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 
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kommunens ombud 
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§ 114   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 115   

 

Informationsärende - kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella frågor. 
Andelen smittade i covid minskar. Vecka 11 var utlyst till nationell vaccinationsvecka 
med generösa öppettider på vårdcentraler. 
 
Säkerhetspolitiska läget. Förberedelser pågår för flyktingmottagande från Ukraina. 
Oklart hur många som kommer till Sävsjö kommun. Intresse har visats från 
fastighetsägare i kommunen om att upplåta boende. Barn till flyktingar har rätt till 
skolgång upp till årskurs 9. 
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§ 116   

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för aktuella tekniska frågor. 
 

• Taxor för måltider 2023 
• Behov av upprustning belagda vägar 
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§ 117   

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella näringslivsfrågor. 
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§ 118 Diarienummer: KS 2022/48 

 

Informationsärende - personalstatistik februari 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Personalstatistik för februari månad 2022 redovisades. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik februari 2022. 
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§ 119 Diarienummer: KS 2022/69 

 

Informationsärende - gemensam systemförvaltning Combine 

Kommunstyrelsen beslutar 
att invänta yttrande från socialnämnden. 

Sammanfattning 
Samtliga Höglandsförbundet medlemskommuner har genomfört byte av 
verksamhetssystem för socialförvaltning och omsorgsförvaltning till Combine, vilket 
har skapat möjligheter att öka samverkan gällande systemförvaltning mellan 
kommunerna. Antal användare av systemet uppgår idag till ca 5 000. Tidplanen för 
införandet har skiljt skilt sig åt, Nässjö är i full drift medan övriga kommuner gick i 
drift 1 november 2021. Eksjö har skjutit fram införandet av hemtjänstens verksamhet 
till 1 mars 2022.  

Samtliga medlemskommuner, inklusive Höglandsförbundet (familjerätt), vill gå 
samman kring de grundläggande processerna för systemförvaltning och support. I dag 
organiserar varje enskild kommun sin systemförvaltning. Förvaltningsorganisationen 
har i dag en sårbar struktur i kommunerna, där en omsättning på en medarbetare blir 
kännbar. Utifrån storlek på kommun har man också olika strukturer, roller och 
omfattning på organiserad supportfunktion.  

Ärendet är under beredning inom socialnämnden i Sävsjö kommun och 
kommunstyrelsen inväntar socialnämndens ställningstagande innan beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Höglandsförbundet daterad den 11 januari 2022. 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat den 28 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 120 Diarienummer: KS 2022/55 

 

Informationsärende -   intern kontrollplan barn- och 
utbildningsförvaltningen 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen.  Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till områden 
som bör följas upp under året för att säkerställa att rutiner finns och efterlevs i 
verksamheten.   

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat den 23 februari  

2022 § 44. 
2. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad den 25 

januari 2022. 
3. Plan för intern kontroll 2022. 

 

12



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 121 Diarienummer: KS 2022/105 

 

Informationsärende - intern kontrollplan kultur- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en plan för den interna kontrollen för 2021. 
Kultur- och fritidsenheten följer en åtgärdsplan för att, utifrån riskanalys, undvika 
olika scenarier. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 februari  

2022 § 16. 
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad  

den 9 december 2021. 
3. Plan för intern kontroll kultur- och fritidsenhet 2022. 
4. Uppföljning av intern kontrollplan 2021. 
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§ 122 Diarienummer: KS 2022/59 

 

Informationsärende - underlag och beslut avseende lokaler 
till motocorssutbildning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har beslutat att från och med hösten 2022 starta ett så kallat 
Riksidrottsgymnasium, RIG, motocross- och endurogymnasium vid Aleholmsskolan i 
samverkan med Vrigstad Motorklubb. Undervisningen kommer bedrivas i Sävsjö, 
medan utbildningens praktiska moment genomförs vid Vrigstad motorklubbs 
anläggning strax utanför Vrigstad samhälle.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

14



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 123 Diarienummer: KS 2021/336 

 

Svar på motion (S) om rullstolsgunga vid Sockerklaras 
aktivitetspark lekpark 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad med hänvisning till att serviceförvaltningen inte har 
möjlighet att tillgodose tillgängligheten av en rullstolsgunga i relation till risker vid 
användandet. 

Sammanfattning 
Nyetablering av Sockerklaras aktivitetsområde/lekplats i Sävsjö är planerat till 2023. 
Motionens intention är att då också anlägga en rullstolsgunga för att tillgängliggöra 
Sockerklaras aktivitetsområde/lekplats.  
 
Det som i nuläget begränsar serviceförvaltningen att anlägga en rullstolsgunga är att 
rullstollsgungor avsedda för barn endast ska användas där det finns tillsyn av 
personal, övrig tid då tillsyn inte kan ges ska gungan hållas låst på grund av hög kläm- 
och skaderisk. 
 
Noteras även vid sammanträdet att rullstolsgunga finns tillgänglig vid Hägneskolan i 
Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (S) om rullstolsgunga. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 9 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 124 Diarienummer: KS 2021/354 

 

Svar på medborgarförslag om fartbegränsande åtgärder på 
Östra Esplanaden, Sävsjö 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anlägga en hastighetssänkande åtgärd genom en förhöjd gång- och cykelpassage på 
Östra Esplanaden i höjd med Spångens förskola, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att Sävsjö kommun ska överväga fartbegränsande åtgärder 
på Östra Esplanadens norra delar kring Spångens förskola och hänvisar till att det 
saknas hastighetssänkande åtgärder och övergångsställe kring förskolan Spången. 
 
Östra Esplanadens norra delar förbi och kring förskolan Spången är en av Sävsjö 
kommuns bredaste och rakaste lokalgator. Serviceförvaltningen instämmer i att 
befintliga hastighetssänkande åtgärder bör kompletteras och att det bör anläggas 
ytterligare en hastighetssänkande åtgärd med en säker gång- och cykelpassage i 
anslutning till förskolan Spången. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 9 mars 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 125 Diarienummer: KS 2021/345 

 

Svar på medborgarförslag om säker trafikmiljö vid 
Slättsjövägen, Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att med hänvisning till skrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen och förslaget att 
en utredning ska tas fram för framtida utbyggnad av gång- och cykelväg utmed delar 
av Slättsjövägen, anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag för ökad trafiksäkerhet utmed delar av Slättsjövägen har 
inkommit till kommunen. Medborgarförslaget framför flera olika åtgärder.   
 
Som svar på medborgarförslaget föreslås att en utredning ska göras i syfte att 
undersöka vilka förutsättningar som finns för en utbyggnad av gång- och cykelväg.  
Utifrån rådande hastigheter som underskrider den gällande hastighetsgränsen, 
framförs att en reglering avseende hastighetsbegränsning inte är den bästa åtgärden 
för ökad trafiksäkerhet. För att kunna se över skyltningen förbi Vrigstad skola och 
Prästhagens förskola krävs ett övergripande beslut om hur kommunen generellt ska 
skylta vid skola/förskola. Tillfälliga farthinder föreslås läggas ut under juni, juli och 
augusti, då badplatsen används som mest. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, säker trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter längs med 

Slättsjövägen 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 9 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 126 Diarienummer: KS 2022/80 

 

Bokslutsgenomgång 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid bokslutsgenomgången presenterades delar från Sävsjö kommuns års- och 
verksamhetsredovisning för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 Diarienummer: KS 2022/80 

 

Årsredovisning Sävsjö kommun 2021 med 
verksamhetsredovisningar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Sävsjö kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2021 med 
tillhörande verksamhetsredovisningar. 

Sammanfattning 
Årsredovisning för Sävsjö kommun 2021 med verksamhetsredovisningar föreligger vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö kommun 2021 
2. Verksamhetsredovisningar 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 128 Diarienummer: KS 2022/81 

 

Årsredovisning 2021 för Sävebo AB samt direktiv till 
kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävebo AB till 
handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Sävebo AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävebo AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävebo AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 Diarienummer: KS 2022/82 

 

Årsredovisning 2021 för AB Sävsjö Industribyggnader samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för AB Sävsjö 
Industribyggnader till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med AB Sävsjö Industribyggnader. 

Sammanfattning 
Årsredovisning AB Sävsjö Industribyggnader samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning AB Sävsjö Industribyggnader 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

21



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 Diarienummer: KS 2022/83 

 

Årsredovisning 2021 för Njudung Energi Sävsjö AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Njudung Energi Sävsjö 
AB till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Njudung Energi Sävsjö AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Njudung Energi AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger 
vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Njudung Energi AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 131 Diarienummer: KS 2022/84 

 

Årsredovisning 2021 för Savman AB samt direktiv till 
kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Savman AB till 
handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Savman AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning SavMan AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning SavMan AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 132 Diarienummer: KS 2022/85 

 

Årsredovisning 2021 för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävsjö-Vetlanda Fiber 
AB till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Sävsjö-Vetlanda Fiber AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 Diarienummer: KS 2022/86 

 

Årsredovisning 2021 för Smålands Bredband AB samt direktiv 
till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Smålands Bredband AB 
till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Smålands Bredband AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Smålands Bredband AB samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Smålands Bredband AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ XX Diarienummer: KS 2022/87 

 

Årsredovisning 2021 för Sävsjö Näringslivs AB samt direktiv 
till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävsjö Näringslivs AB 
till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Sävsjö Näringslivs AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävsjö Näringslivs AB samt direktiv till kommunens ombud föreligger 
vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö Näringslivs AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 135 Diarienummer: KS 2022/88 

 

Årsredovisning 2021 för Stockarydsterminalen AB samt 
direktiv till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Stockarydsterminalen 
AB till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
årsstämma med Stockarydsterminalen AB. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Stockarydsterminalen AB samt direktiv till kommunens ombud 
föreligger vid dagens sammanträde 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Stockarydsterminalen AB 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 136 Diarienummer: KS 2022/89 

 

Årsredovisning 2021 för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk 
förening samt direktiv till kommunens ombud 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att lägga årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021 för Sävsjö Skyttecenter 
ekonomisk förening till handlingarna, samt 
 
att fastställa föreliggande direktiv till Sävsjö kommuns ombud vid ordinarie 
föreningsstämma med Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening. 

Sammanfattning 
Årsredovisning Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening samt direktiv till kommunens 
ombud föreligger vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 2021. 
2. Direktiv till kommunens ombud. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 137 Diarienummer: KS 2022/103 

 

Årsredovisning 2021 för Mediacenter Jönköpings län 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag: 

att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende år 2021, 
samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till medlemskommunerna. Revisorerna för Mediacenter 
Jönköpings Län tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna årsredovisningen för år 
2019, samt bevilja direktionen för Mediacenter Jönköpings Län ansvarsfrihet för år 
2019. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv årsredovisning, revisionsberättelse för år 2021 samt hemställan om 

ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 
2. Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län.  
3. Revisionsberättelse förtroendevalda år 2021. 
4. Revisionsrapport, granskning av årsredovisning 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 138 Diarienummer: KS 2022/95 

 

Verksamhetsförändringar 2023 kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna förslagen på verksamhetsförändringar till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Redogörelse lämnades för de verksamhetsförändringar som föreslås inom 
kommunledningskontorets verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 139 Diarienummer: KS 2022/96 

 

Verksamhetsförändringar 2023 kommunstyrelsens tekniska 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna förslagen på verksamhetsförändringar till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Under åren 2020–2022 arbetar Livsmedelverket att ta fram handbok som ska 
underlätta framtagandet av beredskapsplaner för måltider inom skola och vård och 
omsorg. Syftet är att stärka kommunernas beredskap inom offentliga 
måltidsorganisationer och förmågan att tillaga och servera mat oavsett händelse. 
Livsmedelsverkets beredskapshandbok beräknas bli klar under 2022. För att göra en 
beredskapsplan för Sävsjö kommun krävs att man gör en kartläggning och börjar med 
att se var sårbarheten finns och som sedan ger kunskap och stöd för att ta fram en 
beredskapsplan. Arbetet med att ta fram en beredskapsplan för Sävsjö är ett 
omfattande och tidkrävande arbete vilket inte ryms inom den ordinarie arbetstiden för 
cheferna inom kommunal service. För att påbörja arbetet med att göra en 
beredskapsplan för Sävsjö krävs för 2023 ett tillskott till budgeten på en tjänst på 50 % 
vilket innebär 370 000 kronor. 
 
Under senare delen av 2023 beräknas gata/park/skog flytta till nya lokaler. Detta är 
ett arbete som kommer kräva extra resurser i form av planering och genomförande av 
flytten. För att projektleda arbetet med flytten behövs 150 000 kronor. 
 
På serviceförvaltningen saknas en person som kan arbeta med utvecklingsarbete. 
Förvaltningen har behov av en funktion som har kapacitet att bevaka att gemensamma 
rutiner upprätthålls och utvecklas. Förvaltningsorganisationen består av flera 
förvaltande enheter med tydliga ansvarsområden. En så bred organisation behöver 
gemensam kvalitetsstyrning för att effektivare upprätthålla gemensamma rutiner och 
säkerställa ständig förbättring. Dessutom förväntas förvaltningen vara aktiv part i 
lokala och regionala strategi- och utvecklingsfrågor vilket kräver representation, 
återrapportering, samt förankring i hela organisationen. Därför vill vi inrätta tjänst i 
form av utvecklingsledare som kan hålla samman detta arbete och hålla i hela 
förvaltningens utvecklingsfrågor. För att kunna ha en utvecklingsledare anställd på 
serviceförvaltningen krävs 500 000 kronor i permanent tillskott i budgeten. Del av 
finansieringen av lönen finns redan inom ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 7 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 140 Diarienummer: KS 2022/104 

 

Revidering av bolagsordning samt ändring av namn till 
Kommunassurans Försäkring AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB. 

Sammanfattning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (organisationsnummer: 516406-0294) är ett 
kommunägt försäkringsbolag. Sävsjö kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 
 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt riskmanagementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans. Förslaget 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i 
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman 
den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 
koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen.  
 
Justering av bolagsordningen beror främst på följande skäl: 
 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  
 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  
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Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, till exempel att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans 
Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska 
tillåtas framöver. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 14 mars 2022. 
2. Styrelsens förslag till bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 

daterat den 10 mars 2022.  
3. Styrelsens förslag till bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB i 

version med markeringar av ändringar samt med kommentarer, daterat den 
10 mars 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Diarienummer: KS 2022/90 

 

Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag per 
april 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per april 
2022. 

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 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 142 Diarienummer: KS 2022/70 

 

Ramverk för prissättningsmodell Höglandets IT 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att Sävsjö kommun ställer sig bakom ramverket för ny prissättningsmodell avseende 
Höglandets IT. 

Sammanfattning 
Höglandskommunernas kommundirektörer gav under inledningen av 2021 
kommunernas och Höglandsförbundets (HF) ekonomichefer, HIT samt 
digitaliseringsstrateger i uppdrag att genomlysa och granska nuvarande 
prissättningsmodell avseende Höglandets IT:s (HIT) tjänster. Arbetet påbörjades 
under våren 2021 och en avrapportering av det pågående arbetet gjordes i 
samband med HF:s strategidag 2021-09-02. 
 
Ramverk prissättningsmodellen är en överskådlig beskrivning och ramverk för en 
hybridmodell. Utifrån denna beskrivning ska en mer detaljerad modell arbetas fram 
och dokumenteras, för att tydliggöra hantering och hur kostnaderna ska fördelas. 
Denna ska årligen, inför ny budget, utvärderas och revideras i samråd mellan 
medlemskommunerna och HF. Framtagande och justeringar av anvisningarna ska 
genomföras av ekonomicheferna tillsammans med HF och beslutas av 
kommundirektörerna. 
 
Kommundirektörerna ställde sig bakom ramverket för ny prissättningsmodell vid 
möte 2021-12-16. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Höglandsförbundet daterad den 14 december 2021. 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat den 28 januari 2022. 
3. Presentationsmaterial. 

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

 

Riktlinjer – offentlig konst Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, utvecklingsavdelningen samt Sävebo AB för yttrande senast  
den 31 maj 2022, samt 
 
att serviceförvaltningen återkommer till kommunstyrelsen senast den första 
september 2022 med uppdaterade riktlinjer för offentlig konst.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-25 att uppdra till kommundirektör Jan 
Holmqvist och förvaltningschef Erika Tor Rundblad att ge förslag till riktlinjer för 
inköp av konst. Kommunen saknar riktlinjer för kulturell utsmyckning i kommunen. 
Som underlag för ställningstaganden vid till exempel nybyggnationer, föreslås att 
riktlinjer arbetas fram för inköp av konst.  
 
De föreslagna riktlinjerna beskriver hur konst ska hanteras i kommunen. De beskriver 
ansvarsfördelning av fristående konstverk och konstnärlig gestaltning enligt 
enprocentregeln, riktlinjer för konstanskaffning och förvaltning och avyttring av 
konst.  
 
Riktlinjerna föreslås skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utvecklingsavdelningen samt Sävebo AB. 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer offentlig konst Sävsjö kommun. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 11 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utvecklingsavdelningen 
Sävebo AB 
Serviceförvaltningen 
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§ 144 Diarienummer: KS 2021/416 

 

Sävsjö stads 75-årsjubileum 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom att planering fortsätter utifrån redovisat förslag. 

Sammanfattning 
Sävsjö stadskommun bildades den 1 januari 1947 vilket innebär att Sävsjö firar 75 år 
som stad under 2022.  Kommunstyrelsen har beslutat om jubileumsaktiviteter under 
år 2022.  

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

Vid sammanträdet redogörs för pågående planering. Projektgruppen föreslår tre 
datum för olika evenemang; tack till civilsamhället i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni, samt föreningsdag och officiellt 
firande vid två olika tillfällen under hösten. Kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 juni föreslås börja klockan 14:00. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 145 Diarienummer: KS 2020/416 

 

Slutrapport från partisammangrupp inför mandatperioden 
2023–2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod utses en partisammansatt grupp med politiker från alla 
partier representerade i fullmäktige.  Uppdraget för gruppen är att arbeta fram förslag 
till politisk organisation och förutsättningar för politiskt arbete. Den parti-
sammansatta gruppen har slutfört sitt arbete och deras förslag ska i nästa steg 
behandlas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport från den partisammansatta gruppen daterad  

den 15 november 2021. 
2. Förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
3. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 februari § 85 och  

den 8 mars § 101 år 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 Diarienummer: KS 2022/107 

 

Verksamhetsindikatorer 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Förslag på verksamhetsindikatorer för Sävsjö kommun under 2022: 
 
Sävsjö kommuns vision: 
”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande 
kommun” 
• Barn och Unga (Barnvänliga) 
• Samhälle och Miljö (Gröna) 
• Stöd och Omsorg (Inkluderande) 

  
Kommunfullmäktiges övergripande mål; 
 
”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen 
med god kompetens.” 
• Attraktiv arbetsgivare 
 
” Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god 
ekonomisk hushållning” 
• Ekonomi 

Beslutsunderlag 
1. Presentation verksamhetsindikatorer 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 147 Diarienummer: KS 2022/32 

 

Medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder vid 
Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 25 september 2022. 

Sammanfattning 
Förslagsställarna pekar på behovet av en säker övergång över Trävaruvägen vid 
befintligt motionsspår. Förslag lämnas också på hastighetssänkande åtgärder. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag med bilagor. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställarna 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 148 Diarienummer: KS 2022/31 

 

Medborgarförslag om förbättring av motionsspåret vid 
Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 25 september 2022. 

Sammanfattning 
Förslaget avser en förbättring av del av motionsspåret vid ”Arena-området” vid 
Tallåsen fram till Trävaruvägen, Vrigstad. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag med bilagor. 

Beslutet skickas till 
Servicförvaltningen 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 149 Diarienummer: KS 2022/63 

Medborgarförslag om anropsstyrd närtrafik 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen för yttrande senast 
den 31 maj 2022. 

Sammanfattning 
Med anropsstyrd närtrafik kan den som bor på landsbygden och har mer än en 
kilometer till närmaste hållplats för linjetrafik, resa tur och retur, till tätorterna Sävsjö, 
Vrigstad, Stockaryd eller Rörvik. Verksamheten hanteras av Jönköpings läns 
serviceresor. 

Förslaget innebär att anropsstyrd närtrafik utreds och jämförs med tidigare utbud och 
möjligheter när Sävsjö kommun själv ansvarade och att servicen förbättras för 
medborgare i Sävsjö kommun som bor utanför tätorten. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag.

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
Förslagsställaren
Färgi Sävsjö AB
vice ordf/mån
r 
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Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 150 Diarienummer: KS 2022/114 

Affischering inför valet september 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Inför valet i september i år aktualiseras frågan om ordningen för 
partiernas affischering. I ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sävsjö kommun” antagna av kommunfullmäktige, anges hur 
affischering får ske. Utöver detta finns förslag att i samband med valet 
september 2022 utöka möjligheterna till affischering för politiska partier. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 151 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Fullmakt avseende samordnad upphandling. KS 2022/101 
2. Fullmakt att föra Sävsjö kommuns talan. KS 2022/101 
3. Delegationsbeslut enligt bilaga 1. KS 2022/28 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 152   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Protokoll från Höglandets överförmyndarverksamhet daterat  

den 9 februari 2022. KS 2022/67 
• Medarbetarundersökning 2021. KS 2022/41 
• Avtal om byggsamverkan. KS 2022/108 
• Medlemssamråd för Samordningsförbunden i Jönköpings län daterat  

den 25 februari 2022. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-03-22 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 153  

 

Godkännande av mötets genomförande 

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