
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-16 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 16 november 2021  
klockan 08:30 – 15:50 

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

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 419, 430, 431,  
438, 439 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 419, 438, 439 
Pierre Klasson, kommunikationschef §§ 422, 434, 435 
Karolina Olsson, kanslisamordnare §§ 422, 434, 435 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef  
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef §§ 425, 426, 436, 437 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare §§ 425, 426 
Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg §§ 425, 426 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader § 427 
Patrick Blomström, näringslivschef § 428 
Lars-Åke Svensson, chefsjurist § 424 
Katrin Nilsson, stadsjurist § 424 
Björn Svensson ordförande kommunrevisionen 
Ingvar Jarfjord, ledamot kommunrevisionen 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Johanna Danielsson (KD)  
 

   

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast måndagen den 22 november 2021 klockan 10:00 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

418-447 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Johanna Danielsson (KD)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-11-16 

Anslagsdatum: 2021-11-23 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-12-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 418 Godkännande av ärendelista   

§ 419 Informationsärende - tekniska frågor, 
resultatenheter 

  

§ 420 Informationsärende - coronapandemi   

§ 421 Informationsärende - personalstatistik för 
2021 

2021/46  

§ 422 Informationsärende - 
personuppgiftsincidenter 

2021/88  

§ 423 Informationsärende - budgetprocess   

§ 424 Informationsärende - besök av 
kommunjurister 

  

§ 425 Informationsärende - vindkraft och 
energiproduktion 

2021/392  

§ 426 Informationsärende - skyfallskartering 
Sävsjö 

2021/391  

§ 427 Informationsärende - fastighetsfrågor   

§ 428 Informationsärende - näringslivsfrågor 2021/237  

§ 429 Informationsärende - detaljplaneärende   

§ 430 Svar på medborgarförslag om att erbjuda 
Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" 
besök på Familjebadet 

2021/58  

§ 431 Hälsocenter i Sävsjö kommun 2020/308  

§ 432 Korttidsboende för barn och vuxna enligt LSS 2021/349  

§ 433 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2021 

2020/282  
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§ 434 Ramverk för kommunens grafiska identitet 
och dess tillämpning 

2021/298  

§ 435 Kopiering för politiska partier i Sävsjö 
kommun 

2021/335  

§ 436 Medfinansiering - ansökan renovering och 
tillgänglighetssanpassning av Hylletofta 
sockengård 

2021/389  

§ 437 Planuppdag och åtgärder för 
industriexploatering avseende 
Gästgivargården 1:96 

2021/390  

 Orts- och byautveckling höst 2021, ärendet 
utgår 

2021/358  

 Rivning av scoutstugan i Vrigstad, ärendet 
utgår 

2021/375  

§ 438 Hastighetsbegränsningar i Sävsjö 2021/376  

§ 439 Uteservering  i Sävsjö centrum 2021/381  

§ 440 Motion (S) om rullstolsgunga vid 
Sockerklaras aktivitetspark/lekpark 

2021/336  

§ 441 Motion (S) om cigarettbehållare i 
kommunens tätorter 

2021/364  

§ 442 Medborgarförslag om att anordna 
hundrastgårdar 

2021/330  

§ 443 Medborgarförslag  om säker trafikmiljö längs 
med Slättsjövägen i Vrigstad 

2021/345  

§ 444 Medborgarförslag om fartbegränsande 
åtgärder på Östra Esplanaden, Sävsjö 

2021/354  

§ 445 Skrivelse om offentlig lekpark vid 
Djurgårdsstugan som är handikappanpassad 

2021/356  

§ 446 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 447 Övriga ärenden   

 Meddelanden   
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§ 418  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 419  

 

Informationsärende - tekniska frågor, resultatenheter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisar företrädare för serviceförvaltningen aktuella tekniska 
frågor. Redovisning lämnas också om ekonomin avseende resultatenheterna inom 
kommunal service och de beräkningsmodeller som används. 
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§ 420  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om läget gällande coronapandemin. Ingen fjärde våg i 
Sverige ännu. Ingen större testning genomförs. För ett fullgott skydd ska tredje 
sprutan ges inom fem månader från den andra. Större delen av vaccinationer ges på 
Sävsjö vårdcentral. Vaccinationsgraden något lägre i Sävsjö kommun än länet i övrigt. 
Verksamheterna påverkas inte direkt av pandemin. Kommunen följer Folkhälso-
myndighetens råd och anvisningar. Omsorgspersonal testas vid symptom. 
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§ 421 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik för 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för oktober 2021. Sjukfrånvaron är cirka 
1 procent högre än motsvarande period förra året. 
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§ 422 Diarienummer: KS 2021/88 

 

Informationsärende - personuppgiftsincidenter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att ingen personuppgiftsincident har anmälts sedan föregående 
rapportering.  

Sammanfattning 
Inga nya personuppgiftsincidenter under våren och sommaren 2021 har anmälts till 
Datainspektionen sedan föregående rapportering till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad  

den 3 november 2021. 
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§ 423 Diarienummer: KS Dnr 

 

Informationsärende - budgetprocess 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektören och ekonomichefen i uppdrag att utarbeta tidplan för 
budgetarbete 2022, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning   
Vid sammanträdet redogörs för arbetet med att förnya budgetprocessen.  
Ordningen är att ett genomgripande budgetarbete görs på våren för beslut av 
verksamhetsplanen på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Detta möjliggör för 
förvaltningarna att planera verksamheten inför kommande år. Beslut om 
verksamhetsplan tas även i november för att justera för omständigheter som inte var 
kända vid beslutet i juni. 
 
År 2022 är valår och vid sammanträdet förs samtal om hur budgetarbetet ska läggas 
upp. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 
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§ 424 Diarienummer: KS Dnr 

 

Informationsärende - besök av kommunjurister 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet medverkar chefsjurist Lars-Åke Svensson och stadsjurist Katrin 
Nilsson. Redovisning lämnas av bakgrunden till det avtal om är tecknat om samverkan 
inom juridiska frågor. Syftet med samverkan från Jönköpings kommuns sida är att 
kunna upprätthålla en organisation med bred och djup kompetens med kontinuitet 
och vara en attraktiv arbetsgivare för att underlätta rekrytering. Fördelarna för de 
kommuner som ingår i samverkansavtalet är att få tillgång till den breda kompetens 
som finns inom Jönköpings kommuns juristverksamhet. Funktionen vänder sig till 
tjänstepersoner och politiker. 
 
Sävsjö kommun bedriver musikundervisning på skoltid och har fått ett föreläggande 
från Skolinspektionen. Diskussion fördes om möjligheten för elever att delta i 
musikundervisning under skoltid och juristerna redovisar sin syn. 
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§ 425 Diarienummer: KS 2021/392 

 

Informationsärende - vindkraft och energiproduktion 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas tänkbar lokalisering för vindkraft i samband med ny 
översiktsplan. Om det i aktuell översiktsplan finns positivt lokaliseringsbesked om 
vindkraftsanläggning, gäller detta om vindkraftsanläggning blir aktuell. Olika sätt 
finns att utforma beskrivningen av lokalisering. 

Beslutsunderlag 
1. Presentation. 
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§ 426 Diarienummer: KS 2021/391 

 

Informationsärende - skyfallskartering Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Företrädare för utvecklingsavdelningen redovisar skyfallskartering upprättad av 
Länsstyrelsen. Karteringen visar kritiska punkter och hur stora regnmängder påverkar 
omgivningen. Karteringen utgör underlag för pågående arbete med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Presentation 
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§ 427  

 

Informationsärende - fastighetsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Sävebos vd informerar om aktuella fastighetsfrågor och de renoveringar som pågår 
och är under planering.  
 
Bidrag för energieffektiviseringar kan sökas under hösten. Om energieffektiviseringen 
blir 20 % ges ett bidrag på 50 % av kostnaden, gäller endast flerbostadshus. 
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§ 428 Diarienummer: KS 2021/237 

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Näringslivschefen redovisar näringslivsfrågor och informerar om Science Park. 
 
Science Parks övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler växande 
företag och ett starkt regionalt innovationssystem. Det finns mötesplatser och 
affärsutvecklare i samtliga av länets 13 kommuner, vilket säkerställer en lokal närvaro. 
Kärnverksamheten är affärsutveckling. Målgrupperna är enskilda entreprenörer och 
studenter, forskare på högskolan och etablerade företag.  
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§ 429  

 

Informationsärende - detaljplaneärende 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogör kommundirektör Jan Holmqvist för samtal kopplade till 
frågor rörande detaljplan och byggnationer med mera i Vrigstad. 
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§ 430 Diarienummer: KS 2021/58 

 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns 
pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjös pensionärer ska 
erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet. Förslagsställaren tycker inte att 
pensionärerna är väl representerade på Familjebadet. Förslagsställaren bedömer 
också att kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra 
ensamheten bland äldre. 

Vid en genomgång av statistiken för 2019 var det i genomsnitt 358 seniorbesök i 
månaden och de två första månaderna 2020 visar att det var 495 seniorbesök i 
genomsnitt i månaden. Det finns också seniorvattengympa där deltagarantalet  
är 30–40 besökare per tillfälle. Det finns också flera seniorer i kvällsgrupperna. Vid 
något tillfälle har även pensionärsföreningarna varit på Familjebadet för att få 
information om verksamheten vilket inte har gett så mycket fler gäster. För 
närvarande kostar ett besök för seniorer 45 kr per tillfälle. Bedömningen är att det inte 
finns något behov av ”prova på” verksamhet för seniorer. 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor har getts tillfälle att yttra sig och ställer sig 
bakom medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 

besök på Familjebadet  
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021.  
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 juni 2021 § 73. 
4. Protokollsutdrag från kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 26 augusti 2021 § 10.  
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 21 september 2021 § 348 

och den 5 oktober 2021 § 366. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 431 Diarienummer: KS 2020/308 

Hälsocenter i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att utöka kultur- och fritidsnämndens driftsbudget för år 2022 med 225 000 kronor 
för att delfinansiera en uppstart av Hälsocenter i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att 
utveckla Hälsocenter i länet tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. 
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan 
kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Syftet med Hälsocenter är att genom 
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra 
kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Målgruppen för Hälsocenter 
är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för 
framtida ohälsa. Invånarna kommer till Hälsocenter framförallt via rekommendation 
från vårdcentralen men det lokala föreningslivet och civilsamhället har också en viktig 
roll att rekommendera invånarna med behov till ett Hälsocenter.  

Sävsjö kommun har från Region Jönköpings län fått en budget på 201 000 kronor 
vilket innebär att vi har möjlighet att anställa en person på 14 timmar per vecka. 
Regionen bedömer att tiden ska användas till 11 timmar coachtid och 3 timmar 
planeringstid. Verksamhetens bedömning är att det inte är möjligt att göra ett bra 
Hälsocenter med dessa resurser utan bedömer att kommunen också måste skjuta till 
pengar för att kunna genomföra uppdraget. Regionen ger endast pengar för 
lönekostnader; till detta kommer fasta kostnader för hyra, data, telefon, möbler med 
mera och kostnader för lön för att kunna genomföra projektet.  

Kultur- och fritidsenheten har fått i uppdrag av hållbarhetsrådet att se över 
möjligheterna med att driva ett Hälsocenter. Kultur- och fritidsenheten ser 
Hälsocenter som ett bra komplement till Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) med stora 
vinster för kommuninvånarnas välmående. Uppdraget kan genomföras med en 50% 
tjänst som samordnare/hälsocoach med uppdraget att lotsa, styra och hjälpa personer 
till omgivande samhällets aktörer som arbetar med fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 8 november 2021.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 357.
3. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 26 oktober 2021 § 40.
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 432 Diarienummer: KS 2021/349 

 

Korttidsboende för barn och vuxna enligt LSS 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av 
korttidsboende för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
Barnet eller den unga ska på korttidsboendet ges goda levnadsvillkor och 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Verksamheten och 
vistelsen, stödet och omvårdnaden, ska anpassas efter individens behov och barnets 
bästa ska alltid beaktas. Man ska kunna känna sig trygg och få möjlighet att utvecklas 
fysiskt, psykiskt och socialt. Målet med korttidsboende och andra insatser enligt LSS 
är helt enkelt att man ska kunna leva som andra.  
 
Förvaltningen ser att en ombyggnation av befintlig lokal inte kommer kunna ge de 
förutsättningar som den framtida verksamheten kräver, både ur ett brukarperspektiv, 
samt utifrån de krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer. Även utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv blir det svårt att tillgodose ställda krav vid renovering av 
befintlig lokal. Socialnämndens förslag är att ge socialförvaltningen i uppdrag att i 
investeringsplan för år 2023, i samråd med kommunala fastighetsbolaget Sävebo AB, 
lägga in beräknad kostnad för nybyggnation. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 16 augusti 2021. 
2. Beslut socialnämnden daterad den 6 oktober 2021. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 433 Diarienummer: KS 2020/282 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att godkänna föreliggande delegationsordning för kommunstyrelsen. 

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, den 20 

augusti 2019 § 301 och den 19 oktober 2021 § 390. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 434 Diarienummer: KS 2021/298 

 

Ramverk för kommunens grafiska identitet och dess 
tillämpning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att besluta om ett ”profilprogram” som innehåller ramverket för Sävsjö kommuns 
grafiska identitet.   
 
att kommunstyrelsen delegeras uppgiften att besluta om den praktiska tillämpningen 
av profilprogrammet som återfinns i det styrande dokumentet ”grafisk manual”. 

Sammanfattning 
Den 16 november 2020 (§ 120) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunikationsavdelningen att se över den nuvarande grafiska profilen för Sävsjö 
kommun. Enligt ”lagen om digital offentlig service” har kommunikationsavdelningen 
fått medgivande att frångå den nuvarande grafiska profilen med anledning 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. 
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2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat den 16 november 2020 § 120.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad den 19 oktober 2021 § 389. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 435 Diarienummer: KS 2021/335 

 

Kopiering för politiska partier i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
 att förtydliga att för kopiering som utförs som stöd i den förtroendevaldas eller 
partigruppers arbete i nämnder tas ingen avgift ut, samt 
 
att för kopiering som utförs av politiska partier av annan orsak hänvisas till aktuell 
kopieringstaxa för föreningar. 

Sammanfattning 
Frågan om kopiering av material för politiska partier har uppkommit inför 
nästkommande val. På grund av övergången till digitala verktyg har dock 
användningen av skrivare och behovet av papperskopior minskat betydligt. 
Kommunledningskontoret vill därför förtydliga att frågan om partiernas kopiering kan 
besvaras av redan fastställda riktlinjer.   
 
För kopiering som utförs av förtroendevalda som stöd i deras uppdrag och i 
exempelvis partigruppsträffar tas ingen kostnad ut utan är en del av det löpande 
nämndarbetet. För kopiering som utförs av annan orsak hänvisas de politiska 
partierna till aktuell kopieringstaxa som gäller för föreningar och 
frivilligorganisationer och kan finnas i aktuell verksamhetsplan.  
 
Tidigare interna rutiner som formulerats år 2003 (se mejl från 2003) kan därmed 
bortses.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 2 november 2021. 
2. Mejl från ekonomichef om kopieringsavgifter för politiska partier,  

daterad den 26 oktober 2003. 

Beslutet skickas till 
Politiska partier 
Ekonomiavdelningen 
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§ 436 Diarienummer: KS 2021/389 

 

Medfinansiering - ansökan renovering och 
tillgänglighetssanpassning av Hylletofta sockengård 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja medfinansiering på 30% av den godkända kostnaden för renovering och 
tillgänglighetsanpassning av Hylletofta sockengård vid beviljat investeringsbidrag från 
Boverket, samt 
 
att från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år 2022 medfinansiera 
projektet med maximalt 160 000 kronor under förutsättning av Boverkets beslut om 
bidrag. 

Sammanfattning 
Hylletofta byalag vill renovera och tillgänglighetsanpassa samlingslokalen, Hylletofta 
sockengård. Hylletofta sockengård ägs av Sävsjö kommun men arrenderas av 
Hylletofta byalag sedan över 20 år tillbaka. Hylletofta byalag ämnar ansöka om 
investeringsbidraget ”Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler” från Boverket 
vilket kräver medfinansiering från Sävsjö kommun på minst 30% av den godkända 
kostnaden. Ett anbud på 721 000 kronor har lämnats in. 30% av 721 000 kronor 
motsvarar 216 300 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 12 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Hylletofta byalag 
Ekonomiavdelningen 
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§ 437 Diarienummer: KS 2021/390 

 

Planuppdag och åtgärder för industriexploatering avseende 
Gästgivargården 1:96 med omgivning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till utvecklingsavdelningen att påbörja planprocessen för del av 
Gästgivaregården 1:96 samt del av Vrigstad 4:1 som verksamhetsområde för 
industriändamål i Vrigstad, 
 
att uppdra till serviceförvaltningen att inom del av Gästgivaregården 1:96 och inom del 
av Vrigstad 4:1 genomföra nödvändig avverkning och bortröjning av skog och ungskog 
med syfte att kunna genomföra de arkeologiska utredningar som krävs för ett 
detaljplanearbete,  
  
att uppdra till utvecklingsavdelningen att säkerställa att Stiftelsen Donationsgårdarna 
blir rätt kompenserade för detta i enlighet med framtagen värdering, samt 
 
att utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att regelbundet informera kommunstyrelsen 
om hur arbetet fortlöper. 

Sammanfattning 
Inom det tänkta planområdet, för den del av Gästgivaregården 1:96 som är aktuellt, 
finns det idag en gällande detaljplan som reglerar markanvändningen till 
industriändamål. Då kommunen fått kännedom om arkeologiska lämningar i området 
behöver även det tidigare planlagda området utredas för att området ska kunna 
exploateras.  
 
Detta detaljplaneuppdrag gäller en utvidgning av det tidigare planområdet i en 
omfattning som kräver ny detaljplan. Den nya detaljplanen förutsätter bland annat 
fördjupade arkeologiska utredningar innan området kan exploateras och detta 
kommer då bli en restriktion inom upprättandet av planen.   

Beslutsunderlag 
1.  
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen. 
3. Nuvarande detaljplan  
4. Karta- Avgränsning för nytt planområde i enlighet med uppdraget 
5. Arkeologiska lämningar och område för avverkning.  
6. Karta 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Serviceförvaltningen 
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§ 438 Diarienummer: KS 2021/376 

 

Hastighetsbegränsningar i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål från kommuninvånare om konsekvent begränsning av 
hastighet inom tätorten Sävsjö. De undantag av hastighetsbegränsningar som 
förekommer inom tätorten är idag 60 km/h. Förslaget är att inom Sävsjö 
tätortsavgränsning skall den högsta tillåtna hastigheten vara 40 km/h. Skyltning om 
40 km/h skall placeras vid tätortsskyltningen vid respektive infart till tätorten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 5 november 2021. 
2. Situationsplan, tätortsavgränsning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 439 Diarienummer: KS 2021/381 

 

Uteservering i Sävsjö centrum 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till att uteservering får anläggas på kommunal mark och att 
ändring sker av parkeringsplatser enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning 
I samband med nyetablering av restaurangverksamhet i anslutning till Stora Torget i 
Sockerklaras gamla lokaler i fastigheten Köpmannen 10, har önskemål från 
näringsidkaren mottagits om att bygga en tillhörande uteservering på kommunal 
mark. I och med detta måste intilliggande parkeringsplatser plockas bort och 
parkeringsyta för rörelsehindrade flyttas till utanför grannfastigheten Köpmannen 2. 
Detta medför att det blir ca tre färre parkeringsmöjligheter i anslutning till Stora 
Torget. För uteservering krävs minst 1,5 meter kvarstående yta/allmän platsmark till 
tillgänglighet och passage för fotgängare, rullstolsburna och cyklister. 

Beslutsunderlag 
1. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering antagna av 

kommunfullmäktige den 16 mars 2020 § 35. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 8 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 440 Diarienummer: KS 2021/336 

 

Motion (S) om rullstolsgunga vid Sockerklaras 
aktivitetspark/lekpark 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 28 februari 2022. 

Sammanfattning 
I samband med om- och nybyggnad av aktivitetspark/lekpark vid Sockerklaras 
område föreslås att utrustningen kompletteras med en rullstolsgunga. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (S) 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Socialdemokraterna 
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§ 441 Diarienummer: KS 2021/364 

 

Motion (S) om cigarettbehållare i kommunens tätorter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 28 februari 2022. 

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. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (S) 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Socialdemokraterna 
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§ 442 Diarienummer: KS 2021/330 

 

Medborgarförslag om att anordna hundrastgårdar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 28 februari 2022. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att hundrastgårdar anordnas i kommunen där hundar kan röra sig 
fritt på större ytor utan koppel. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren 
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§ 443 Diarienummer: KS 2021/345 

 

Medborgarförslag om säker trafikmiljö längs med 
Slättsjövägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen och serviceförvaltningen 
för yttrande senast den 28 februari 2022. 

Sammanfattning 
Längs Slättsjövägen i Vrigstad bor idag närmare 25 barn som behöver kunna ta sig till 
och från skolan på ett säkert sätt. Sträckan är också ett mycket populärt gångstråk. 
Vägen har skarpa kurvor och skymd sikt på flertalet ställen. 
 
Medborgarförslaget föreslår olika åtgärder att öka trafiksäkerheten på sträckan.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren 
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§ 444 Diarienummer: KS 2021/354 

 

Medborgarförslag om fartbegränsande åtgärder på Östra 
Esplanaden, Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 28 februari 2021. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren anser att hastigheten på Östra Esplanaden i Sävsjö ofta är hög och 
föreslår att hastighetssänkande åtgärder anordnas. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren 
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§ 445 Diarienummer: KS 2021/356 

 

Skrivelse om offentlig lekpark vid Djurgårdsstugan som är 
handikappanpassad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna skrivelsen till utvecklingsavdelningen för handläggning,  
 
att återrapportering önskas till kommunstyrelsen, samt 
 
att informera kommunfullmäktige om att förslaget faller utanför det regelverk som 
gäller för medborgarförslag. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag kan lämnas av enskilda personer som är folkbokförda i kommunen.  
Medborgarförslag kan även lämnas av flera kommuninvånare. Föreningar, 
organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna 
medborgarförslag. Med hänvisning till det regelverk som gäller för medborgarförslag, 
hanteras handlingen som en skrivelse.  
 
Skrivelsens intention är att en offentlig handikappanpassad lekpark anordnas vid 
Djurgårdsstugan i Sävsjö.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Förslagsställaren 
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§ 446 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 35/2021. KS 2021/382 
Parkeringstillstånd 36/2021. KS 2021/385 
Parkeringstillstånd 37/2021. KS 2021/384 
Parkeringstillstånd 38/2021. KS 2021/385 
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§ 447    

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens presidium att ordna dialogmöte med 
socialnämndens presidium för att diskutera arbetsmiljön för kommunens 
sjuksköterskor, samt 
 
att uppdra till kommunkansliet att undersöka teknisk utrustning för bättre hörbarhet i 
Kommunalhusets sammanträdeslokaler, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
• Arbetsmiljö för kommunens sjuksköterskor 
• Närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden 
• Ljud i sammanträdeslokaler 
• Genomfart väg 127 i Sävsjö 
• Staket runt Sturevallen i Sävsjö 
• Räddningsstation Stockaryd 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens presidium 
Kommunkansliet 
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