
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus,  tisdagen den 30 november 2021  
klockan 13:15 – 16:10 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD) till och med klockan 15:25,  
§§ 448-450, 453, 454, 457-459, 461 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C)  
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Johanna Danielsson klockan 15:25 – 16:10 
§§451, 452, 455, 456, 460, 462,- 466 
 Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 450, 461 
Pierre Klasson, kommunikationschef § 458 
Karolina Olsson, kanslisamordnare § 457 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef § 451 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare § 451 
Marcus Tingvall, vd Njudung Energi AB § 459 
Björn Svensson ordförande kommunrevisionen 
Ingvar Jarfjord, ledamot kommunrevisionen 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 13:15-15:25 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare från och med klockan 14:30 

Utses att justera Christer Sandström (C)     

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast onsdagen den 1 december 2021 klockan 15:00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

448-466 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Christer Sandström (C)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-11-30 

Anslagsdatum: 2021-12-02 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-12-25 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 448 Godkännande av ärendelista   

§ 449 Informationsärende - coronapandemi   

§ 450 Informationsärende - ekonomisk 
månadsrapport oktober 2021 

2021/132  

§ 451 Informationsärende - kulturmiljöinventering 
för tätorterna i Sävsjö kommun 2021. 

2021/339  

§ 452 Informationsärende - delårsrapport 
Höglandsförbundet per 2021-08-31 

2021/395  

§ 453 Informationsärende - ändrade rutiner vid 
postutdelning 

  

§ 454 Informationsärende - utredning Höglandets 
räddningstjänstförbund 

  

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

2021/58  

§ 456 Hälsocenter i Sävsjö kommun 2020/308  

§ 457 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2021 

2020/282  

§ 458 Ramverk för kommunens grafiska identitet 
och dess tillämpning 

2021/298  

§ 459 VA-taxa 2022, Njudung Energi Sävsjö AB 2021/369  

§ 460 Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022, 
Kretslopp Sydost 

2021/359  

§ 461 Budgetprocess inför verksamhetsplan 2023 2021/407  

§ 462 Ansökan från Kulturhuset i Sävsjö till 
ljudanläggning 

2021/413  

§ 463 Julgåva till anställda 2021 2021/147  
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§ 464 Anmälan delegationsbeslut 2021/35  

§ 465 Övriga ärenden   

§ 466 Meddelanden   
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§ 448  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 449  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om pandemiläget i 
kommunen. Låg spridning i kommunen, i länet stiger antalet smittade. Spridda 
åldersgrupper som drabbas. Viktigt att vaccinera sig. Äldre än 65 år och personal inom 
omsorgen erbjuds tredje sprutan. Vecka 50 beräknas yngre än 65 år erbjudas tredje 
sprutan. Diskussioner förs om personal som sköter sköra personer ska vara 
vaccinerade.  
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§ 450 Diarienummer: KS 2021/132 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport oktober 
2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisar ekonomichef Marie Hogmalm ekonomisk månadsrapport 
för oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsrapport oktober 2021 
2. Presentation  
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§ 451 Diarienummer: KS 2021/339 

 

Informationsärende - kulturmiljöinventering för tätorterna i 
Sävsjö kommun 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. För 
att ställningstaganden om nya utvecklings- och exploateringsområden samt befintlig 
bebyggelse i översiktsplanen inte ska riskera att minska kommunens kultur-
miljövärden behövs ett uppdaterat kulturmiljöunderlag. Kulturmiljöunderlaget ska 
framförallt beskriva enskilda byggnader och platser som är särskilt välbevarade eller 
som har ett högt bevarandevärde.  
 
Uppdraget syftar till att lyfta fram och beskriva kulturhistoriskt värdefulla 
delområden, strukturer och karaktärsdrag inom Sävsjö kommuns tätorter och ska 
fungera som underlag för kommunen vid fortsatt fysisk planering inom området, samt 
bidra till att hänsyn visas de kulturhistoriska värdena.  
 
Rapporten behandlar exempelvis tätortstrukturer med tidstypisk bebyggelse samt 
redogör översiktligt för områdets historiska utveckling. Rapporten syftar också till att 
sätta in den inventerade bebyggelsen i sitt historiska sammanhang och tydliggöra 
kulturhistoriskt värdefulla delområden på en övergripande skala. Områdesvis 
avsaknad av inventerad bebyggelse eller andra kulturhistoriska kvaliteter innebär 
samtidigt att vissa delområden inte bedöms besitta några särskilda kulturhistoriska 
värden.  
 
Kulturmiljöinventeringen har tagits fram som ett övergripande komplement till den 
bebyggelseinventering som utförts parallellt inom kommunens tätorter. 
Bebyggelseinventeringen redovisas närmare i ett eget kapitel och finns tillgänglig 
digitalt via Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 

Beslutsunderlag 
1. Kulturmiljöunderlag för Sävsjö kommuns tätorter 
2. Presentation 
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§ 452 Diarienummer: KS 2021/395 

 

Informationsärende - delårsrapport Höglandsförbundet per 
2021-08-31 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 
 
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten är den andra rapporten för 2021 och omfattar perioden 1/1-31/8 2021 
både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns gällande Höglandsförbundets 
verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna budgeten för 2021. 
Årets budgeterade resultat är 1 098tkr vilket motsvarar 1 % av förbundets omsättning 
under året. Utfallet för perioden är 5 853 tkr och det prognostiserade resultatet för 
2021 är 916 tkr, vilket är 182tkr under det budgeterade resultatet.  
 
Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 367 % för perioden. 100 % eller 
mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut finansieras med utrymme av 
avskrivningar och årets resultat, vilket stärker förbundets finansiella ställning. 
Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av indikatorerna är 
rapporteras till årsredovisningen. För 5 av de 10 indikatorerna kan bedömning göras 
att de ska nå målvärdet på helåret. De två finansiella målen är båda uppfyllda och 
självfinansieringsgraden förväntas nås även på helåret.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll Höglandsförbundet daterat den 28 oktober 2021 
2. Höglandsförbundets delårsrapport 2021. 
3. Revisionsskrivelse daterad 2021-10-29. 
4. Granskning av delårsrapport 2021 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktige 
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§ 453 Diarienummer: KS 2021/419 

 

Informationsärende - ändrade rutiner vid postutdelning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
Postnord planerar förändrade rutiner vid distribution av post inom Sävsjö kommun. 
Bakgrunden är att antal paket ökar och antalet brev minskar. Service av detta slag har 
inget statsstöd i Sverige. Förändringen innebär att postutdelning sker varannan 
arbetsdag från och med första halvåret 2022, vilket påverkar boende på landsbygden 
som får sin papperstidning i samband med postutdelning. Pengar finns att söka för 
tidningsbranschen på Kulturdepartementet för stöd med daglig utdelning. 
 
Beslutsunderlag 

1. Presentation 
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§ 454   

 

Informationsärende - utredning Höglandets 
räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
I uppdraget för Höglandets räddningstjänstförbund, HRF, ingår bland annat 
krisberedskap, trygghetsskapande åtgärder, brottsförebyggande åtgärder. 
 
Extern utredare har anlitats som ska gå inom uppdraget inom ramen för den budget 
som förbundet förfogar över.  
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§ 455 Diarienummer: KS 2021/58 

 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att med redovisade åtgärder från serviceförvaltningen och beslut i kommunstyrelsen, 
anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Lena Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjös pensionärer ska 
erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet. Förslagsställaren tycker inte att 
pensionärerna är så väl representerade på Familjebadet. Förslagsställaren bedömer 
också att kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra 
ensamheten bland de äldre. Vid en genomgång av statistiken för 2019 var det i 
genomsnitt 358 seniorbesök i månaden och de två första månaderna på 2020 så visar 
det att var 495 seniorbesök i genomsnitt i månaden. Det finns också 
seniorvattengympa där deltagarantalet är 30–40 besökare per tillfälle. Det finns även 
flera seniorer i kvällsgrupperna.  

För att ge pensionärer möjlighet att ”prova på” att gå till Familjebadet har PRO sökt 
och beviljats ett bidrag på 4 500 kronor från det extra coronastödet som tilldelats 
kultur- och fritidsnämnden. Detta möjliggör för föreningen att köpa och sedan dela ut 
badbiljetter.  Om annan pensionärsorganisation ser behov av motsvarande aktivitet 
kan detta prövas av kommunstyrelsen. 

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, 

den 5 oktober 2021 § 366 och den 16 november 2021 § 430. 
6. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten daterad den 19 november 

2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 456 Diarienummer: KS 2020/308 

 

Hälsocenter i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 och 

den 16 november 2021 § 431. 
3. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 26 oktober 2021 § 40. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 457 Diarienummer: KS 2020/282 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Mats Hermansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
återremissyrkande. 

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, den 19 oktober 2021 § 390 och den 16 november 2021  
§ 433. 

Yrkanden 
Mats Hermansson (M) yrkar på återremiss av ärendet. 
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Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) yrkar att föreliggande 
delegationsordning för kommunstyrelsen ska antas. 
 
Vid fråga om ärendet ska beslutas vid dagens sammanträde eller återremitteras finner 
ordföranden bifall för att ärendet ska beslutas vid dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Kommunikationsavdelningen 
 
. 
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§ 458 Diarienummer: KS 2021/298 

 

Ramverk för kommunens grafiska identitet och dess 
tillämpning 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att besluta om ett ”profilprogram” som innehåller ramverket för Sävsjö kommuns 
grafiska identitet, samt 
 
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. 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat den 16 november 2020 § 120.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad den 19 oktober 2021 § 389 och 

den 16 november 2021 § 434. 
4. Grafiskt profilprogram. 
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Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 459 Diarienummer: KS 2021/369 

 

VA-taxa 2022, Njudung Energi Sävsjö AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna av Njudung Energi Sävsjö AB föreslagna brukningsavgifter för Sävsjö 
kommun som innebär 4 % höjning från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 
 VA-verksamheten i Sävsjö har de senaste åren gjort en ambitionsökning till viss del 
beroende på ett uppdämt reinvesteringsbehov. Detta gäller både i ledningsnät, men 
även insatser på andra delar såsom utbyte av maskinell utrustning i VA-anläggningar. 
Det innebär att verksamheten de senaste åren har en kostnadsökning men även en 
tryggare och mer hållbar verksamhet över tid.  

Då VA-kollektivets inkomster består i avgifter från VA-taxan och verksamheten ska 
vara kostnadsneutral behövs en höjning av avgifterna för att möta de ökade 
kostnaderna.  

Den föreslagna taxeökningen på 4 % på brukningsavgiften gör att intäkterna till  
VA-verksamheten ökar med ca 1 000 000: - Det kommer för en enskild abonnent med 
normalförbrukning innebära en kostnadsökning på helår med ca 330 kronor.  

Branschorganisationen Svenskt Vatten gör bedömningar att VA-taxan på nationell 
nivå behöver höjas med 4 % plus inflation årligen och att det kommer medföra att  
VA-taxan fördubblas mot dagens värde under kommande 20-årsperiod.  

Vid simuleringar som görs på kommande avskrivningsbehov och kostnadsökningar 
kommer taxan att behöva ökas med 3-4 % per år under simuleringsperioden  
(2021-2026). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från Njudung Energi Sävsjö AB daterad den 7 oktober 2021. 
2. Protokollsutdrag från sammanträde med styrelsen för Njudung Energi Sävsjö 

AB daterat den 21 oktober § 69. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 460 Diarienummer: KS 2021/359 

 

Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022, Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna av Kretslopp Sydost föreslagna taxehöjningar och nya taxor avseende 
renhållningsavgifter för Sävsjö kommun år 2022. 

Sammanfattning 
Förbundsledningen föreslår att taxor och taxeföreskrifter för 2022 ändras enligt beslut 
i förbundsdirektionen. Samtliga taxor höjs med 2 % i Sävsjö kommun på grund av 
indexerade kostnadsökningar för insamling, behandling, påskostnad och 
transportering. 
 
Nya taxor för Sävsjö avseende bottentömmande behållare, tillägg för extratömning av 
slam och tillägg för dagplanerad tömning tankvolym 0-6 m3. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från förbundsdirektionen Kretslopp Sydost daterat den 1 

oktober 2021 § 34. 
2. Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 461 Diarienummer: KS 2021/407 

 

Budgetprocess inför verksamhetsplan 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa förslag till budgetprocess inför verksamhetsplan 2023. 

Sammanfattning 
Ordningen för budgetprocessen 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. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november fick kommundirektören och 
ekonomichefen i uppdrag att utarbeta tidplan för budgetarbete 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tidplaner 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 462 Diarienummer: KS 2021/413 

 

Ansökan från Kulturhuset i Sävsjö till ljudanläggning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 10 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år 2021 
som medfinansiering till ljudsystem. 

Sammanfattning 
I samband med Kulturhusets invigning 1995 inköptes en begagnad ljudanläggning. 
Efter 25 års frekvent användning behöver denna bytas ut. Kulturhuset ansöker om 
bidrag på 10 000 kronor som medfinansiering till anskaffning av nytt ljudsystem. 
Monteringsarbetet kommer att utföras ideellt. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Kulturhuset i Sävsjö 

Beslutet skickas till 
Kulturhuset 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 463 Diarienummer: KS 2021/147 

 

Julgåva till anställda 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att inom kommunledningskontorets anvisade medel 2021, tilldela medel till 
presentkort på 150 kronor per anställd som julgåva att användas i Sävsjö kommun 
avseende varor eller tjänster i butiker och olika företag i kommunen med undantag för 
dagligvaror, medicin, alkohol och tobak, samt 
 
att även omfatta inköp av souvenirer, supporterprylar, säsongskort med mera i 
föreningar verksamma inom Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet aktualiseras frågan om julgåva till anställda i Sävsjö kommun. 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 464 Diarienummer: KS 2021/35 

 

Anmälan delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 39/2021. KS 2021/400 
Parkeringstillstånd 40/2021. KS 2021/402 
Parkeringstillstånd 41/2021. KS 2021/410 
Parkeringstillstånd 42/2021. KS 2021/408 
Parkeringstillstånd 43/2021. KS 2021/409 
Avtal förtroendemannasystem Troman, 4/2021. KS 405/2021 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 465  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Nya rutiner för tillträde till Kommunalhuset. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-30 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 466  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Brev om stöd till Grannsamverkan. 
2. Höglandets överförmyndarnämnd med sammanträdesdagar 2023. 
3. Extra coronastöd uppstart föreningar, kultur- och fritidsnämnden protokoll 

daterat den 10 november 2021 § 116. 
4. Extra coronastöd, barn och ungdomar, kultur- och fritidsnämnden protokoll 

daterat den 10 november 2021 § 117. 
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