
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-10-11 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdag 11 oktober 2022  
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) 08:35 – 15:50 §§ 383 - 403 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Mirjam Johansson (C) klockan 08:30 – 08:35 § 382 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 384, 386,  
387, 390, 395 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 384, 387, 395 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 386, 394, 396, 399 
Emanuel Johansson, samhällsplanerare § 396 
Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader och Sävebo AB § 383 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 390 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Mirjam Johansson (C) ej tjänstgörande ersättare klockan 08:35 – 15:50 
 

Utses att justera Göran Häll (S)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, fredagen 14 oktober 2022                   
klockan 13:00 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

382-403 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Göran Häll (S)    
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-10-11 

Anslagsdatum: 2022-10-15 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-11-06 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 382 Godkännande av ärendelista  5 

§ 383 Kommundirektören informerar  6 

§ 384 Informationsärende - tekniska frågor  7 

§ 385 Informationsärende - Ringgården 2022/357 8 

§ 386 Informationsärende - förslag till 
energibesparande åtgärder inom 
kommunens verksamheter med mera 

2022/332 9 

§ 387 Svar på medborgarförslag hundrastgård 2022/219 10 

§ 388 Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag oktober 2022 

2022/330 11 

§ 389 Uppföljning av verkställighet för 
kommunfullmäktiges beslut per oktober 
2022 

2022/336 12 

§ 390 Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2023 2022/302 13 

§ 391 Höglandsförbundets budget 2023 med 
verksamhetsplan 2024-2025 

2022/284 14 

§ 392 Förbundsordning Höglandsförbundet 2022/285 15 

§ 393 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2023-2026 

2022/295 16 

§ 394 Remiss Regionalt serviceprogram för 
Jönköpings län 

2022/280 17 

§ 395 Granskning av bristande rutiner inom 
serviceförvaltningens tekniska verksamhet 

2022/271 18 - 19 

§ 396 Samråd för detaljplan för Motorbana 
Vrigstad, Gästgivaregården 1:96. 

2021/420 20 

§ 397 Utvärdering av Tillväxthusets organisation 
och finansiering 

2022/344 21 
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§ 398 Planering inför företagsexpansion i Vrigstad 2022/358 22 

§ 399 Överklagande av Miljöprövnings-
delegationens tillstånd till täkt av torv i 
Stockaryd 

2021/178 23 

§ 400 Medborgarförslag om principer vid 
bedömning av förbud för enskilda avlopp 

2022/286 24 

§ 401 Anmälan av delegationsbeslut  25 

§ 402 Övriga ärenden  26 

§ 403 Meddelanden  27 
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§ 382   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 383   

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella ärenden. 
 

• Partiernas nomineringar inför ny mandatperiod. KS 2022/352 
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§ 384 Diarienummer: KS 2022/239 

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas ekonomiska redovisningar avseende fordon, gata/park och 
kommunal service inom serviceförvaltningens verksamhet. 
 
Besiktning av kommunala broar har genomförts. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomiska redovisningar; fordon, gata/park och kommunal service. 
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§ 385 Diarienummer: KS 2022/357 

 

Informationsärende - Ringgården 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen om bedömda kostnader för renovering av det särskilda 
boendet Ringgården, samt 
 
att meddela Sävebo AB att genomförandet av investeringen ska fortsätta enligt gjord 
planering. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om planerad ombyggnation av särskilda 
boendet Ringgården i Sävsjö. 
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§ 386 Diarienummer: KS 2022/332 

 

Informationsärende – förslag till energibesparande åtgärder 
inom kommunens verksamheter med mera 

Kommunstyrelsen beslutar 
ge serviceförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med förslag på besparingar 
inom el, fordonsbränslen och fastigheter, 
 
att en redovisning av arbetet ska ske vid kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Med anledning av stigande priser på el och kostnader kopplade till ökad inflation, 
lämnades information om energiåtgången inom kommunens fastigheter och åtgärder 
som planeras för att minska elförbrukningen. 
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§ 387 Diarienummer: KS 2022/219 

 

Svar på medborgarförslag hundrastgård 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att med hänvisning till serviceförvaltningens skrivelse, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med frågan om kommunen planerar att 
anlägga en hundrastgård. Förslagsställaren vill att det ska vara ett ställe dit 
hundägarna kan ta sina hundar för att de ska kunna löpa fritt och umgås med andra 
hundar.  
 
Den 21 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om att 
kommunen ska anlägga hundrastgård. Det som skulle kunna göra det möjligt att 
anlägga en hundrastgård är om en stabil förening med ett större antal medlemmar tar 
på sig ansvaret för att anlägga och sköta om driften av en hundrastgård. Föreningen 
uppmanas att i första hand söka bidrag för att anlägga hundrastgården hos extern part 
till exempel Leader Linné och i samband med det ansöka hos Sävsjö kommun om 
delfinansiering. Om en ansökan kommer in till Sävsjö kommun om att en förening vill 
anlägga en hundrastgård kommer samhällsbyggnadsavdelningen se över var i 
kommunen det kan vara lämpligt att anlägga en hundrastgård på kommunal mark för 
att ett nyttjanderättsavtal av marken ska kunna tecknas med föreningen. 
Bedömningen är att det i dagsläget är svårt för kommunen att avsätta resurser och 
prioritera hundrastgårdar.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 25 augusti 2022. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 7 september 2022  

§ 78. 
4. Beslut i kommunfullmäktige den 21 februari 2022 § 8 med tillhörande 

tjänsteskrivelse gällande två medborgarförslag om hundrastgård. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 388 Diarienummer: KS 2022/330 

 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
per oktober 2022 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 389 Diarienummer: KS 2022/336 

 

Uppföljning av verkställighet för kommunfullmäktiges beslut 
per oktober 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut av uppdragsgivande 
karaktär per oktober 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 79 att uppdra till 
kommunstyrelsen att i oktober varje år sammanställa en redovisning om 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppföljningen gäller beslut av 
uppdragsgivande karaktär som kommunfullmäktige gett till förvaltningar eller bolag 
att verkställa. Uppföljningen gäller från och med oktober 2021 till september 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 6 oktober 2022. 
2. Uppföljning av verkställighet för kommunfullmäktiges beslut per oktober 

2022, daterad den 6 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 390 Diarienummer: KS 2022/302 

 

Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas verksamhetsplan 2023 och förslag på fokusområden 
2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 391 Diarienummer: KS 2022/284 

 

Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 
2024-2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att Sävsjö kommun för sin del godkänner Höglandsförbundets budget 2023 med 
verksamhetsplan 2024-2025. 

Sammanfattning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 235 tkr 
för 2023, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. 
Resultatet för 2024 budgeterats med 1 % och för 2025 med 1 %.   

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 15 283 
tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas till byte av ekonomisystem. 
För genomsnittet för tre år (2021, 2022 och 2023) beräknas självfinansieringsgraden 
uppgå till 123 % och därmed uppnå det angivna målet 100 % för en treårsperiod. 

Förbundets omsättning ökar med 4 % i budget 2023 mot föregående år. Ökning består 
bland annat av utökningen av familjerätten för Tranås kommun. Till budget 2023 
följer två äskande gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål grupperade i de 
tre målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. Till 
dessa finns åtta indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som förväntas 
uppnås.  

Efter direktionens beslut 2022-05-13, § 55 har Höglandsförbundets budget 2023 varit 
ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter framförts. Eksjö 
kommun skickar med att besparingar motsvarande äskningarna ska presenteras 
tillsammans med konsekvensbeskrivningarna för besparingarna.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Höglandsförbundets direktion daterat den 2 

september 2022 § 44. 
2. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 392 Diarienummer: KS 2022/285 

 

Förbundsordning Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att Sävsjö kommun för sin del godkänner den reviderade förbundsordningen. 

Sammanfattning 
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet 
både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns 
ett behov att revidera förbundsordningen under 2022 då det fattats beslut 
om att inkludera verksamheten systemförvaltning Combine samt en 
visselblåsarfunktion för medlemskommunerna och Höglandsförbundet.   

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Höglandsförbundets direktion daterat  

den 2 september 2022 § 46. 
2. Förbundsordning Höglandsförbundet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 393 Diarienummer: KS 2022/295 

 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 
2023-2026 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026 ska ske 
digitalt med kallelse och fullständig ärendelista till varje fullmäktigeledamot och 
ersättare minst en vecka före sammanträdesdagen, samt 
 
att tillkännagivandet införs på kommunens digitala anslagstavla, lokaltidningen samt 
på lämpliga sidor på internet minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 5 kap 13 § ska kommunfullmäktiges ordförande senast en 
vecka före sammanträde på kommunens anslagstavla tillkännage tid, plats och aktuell 
ärendelista. Kallelse till sammanträde ska skickas till kommunfullmäktiges ordinarie 
ledamöter och ersättare inom samma tidsram.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att  
 
att tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026 ska ske 
digitalt med kallelse och fullständig ärendelista till varje fullmäktigeledamot och 
ersättare minst en vecka före sammanträdesdagen, samt 
 
att tillkännagivandet införs på kommunens digitala anslagstavla, lokaltidningen samt 
på lämpliga sidor på internet minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 4 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 394 Diarienummer: KS 2022/280 

 

Remiss Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 

Kommunstyrelsen beslutar 
att stödja remissversionen av Regionalt serviceprogram för Jönköpings län  
2023–2030 med medskicket att tydligare prioritera coachningsprojekt, liknande 
”landsbygdsmentorerna”. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har skickat ut en remissversion av Regionalt serviceprogram 
för Jönköpings län 2023–2030 där länets kommuner, andra organisationer och övriga 
som har intresse av programmet, inbjuds att yttra sig. Remisstiden löper till och med 
31 oktober 2022. Det Regionala serviceprogrammet ligger till grund för hur stöden till 
kommersiell service på landsbygden ska hanteras och prioriteras. 

Utvecklingsavdelningen bedömer att prioriteringsgrunderna i remissversionen är bra. 
Dock bör framtida möjligheter till nyttjande av coaching prioriteras tydligare i texten.  

Coacherna stöttar butikerna att söka stöd samt hjälpa butikerna med att dra nytta av 
det serviceprogrammet erbjuder. Därtill behövs coachning i form av fysisk närvaro på 
plats i butikerna, där coachen kan hjälpa till med att utveckla verksamheten och bidra 
med strategier kring hur butikerna får lokalsamhället än mer köptroget. Den här typen 
av coachning är särskilt viktig för de butiker som får stöd, då de behöver 
coachning/hjälp i störst utsträckning.  

Beslutsunderlag 
1. Remissversion Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2023–2030. 

Remissbrev. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 14 september 2022. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Utvecklingsavdelningen 

17



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-10-11 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 395 Diarienummer: KS 2022/271 

 

Granskning av bristande rutiner inom serviceförvaltningens 
tekniska verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att ställa sig bakom serviceförvaltningens yttrande och förslag till åtgärder utifrån 
revisionens granskning av bristande rutiner inom serviceförvaltningens tekniska 
verksamhet, samt 
 
att överlämna yttrandet till revisionen. 

Sammanfattning 
Under våren genomfördes en granskning av den tekniska verksamheten inom 
serviceförvaltningen. KPMG hade fått i uppdrag av revisionen att se över om 
kommunstyrelsen har intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 
oegentligheter inom serviceförvaltningens tekniska verksamheter. KPMG:s 
sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen numera har intern kontroll som 
motverkar, upptäcker och förhindrar oegentligheter inom serviceförvaltningens 
tekniska verksamheter. KPMG rekommenderar ändå kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att arbetsledning utöver dialog följer upp de nya reglerna kring 
fordonsanvändning och hantering av schaktmassor. 

• Se över arbetssätt och dokumentation av bisysslor, med fördel som en del av 
den interna kontrollen. 

• Implementera kontroller av självrapportering av frånvaro som en löpande del 
av den interna kontrollen. 

• Fortsätt förmedla förhållningsregler och värdegrundsfrågor kopplat till 
medarbetarskapet och vid introduktionen av nyanställda.  
 

Utifrån de rekommendationer som KPMG förslår har följande åtgärder genomförts.  
 

• Arbetsledningen har fört dialog med medarbetarna gällande användandet av 
kommunens fordon. Bedömningen är att det inte är en risk att det ska 
återupprepas. Gällande schaktmassor finns det numera på varje ort en 
mellanlagringsplats och rutiner för provtagning av massor är framtagna i 
samarbete med Njudung Energi AB. 

• I samarbete med personalavdelningen har rutiner för eventuella bisysslor hos 
medarbetarna setts över. Information till alla medarbetare kommer att ske på 
arbetsplatsträffar och frågan kommer tas upp årligen med medarbetarna i 
samband med medarbetarsamtalet.  

• Självrapportering är en del av den interna kontrollen avstämning mellan 
bokade pass hos bemanningsenheten och frånvaro sker halvårsvis eller oftare. 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

• I samband med arbetsplatsträffar har arbetsgrupperna diskuterat 
förhållningsregler och värdegrundsfrågor för att bygga en hållbar och 
tillitsbaserad kultur i verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från kommunrevisionen daterad den 17 augusti 2022. 
2. Granskning av oegentligheter och kulturpåverkan inom serviceförvaltningen 

från KPMG daterad den 2 augusti 2022. 
3. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 26 september 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 396 Diarienummer: KS 2021/420 

 

Samråd för detaljplan för Motorbana Vrigstad, 
Gästgivaregården 1:96. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att förslaget kungörs för samråd. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för Motorbanan Vrigstad 
Gästgivaregården 1:96. Planuppdraget initierades av uppförande av studielokaler till 
Riksidrottsgymnasiet för motocross och enduro på Aleholmsskolan.  
 
Under förarbetet till att ta fram samrådshandlingarna har förutsättningarna ändrats. 
AB Sävsjö Industribyggnader har beslutat att bygga studielokalen vid motorbanan och 
bygglovsansökan har inkommit till myndighetsnämnden samt blivit beviljat. Det har 
gjort att utvecklingsavdelningen beslutat att ta ett helhetsgrepp över aktuellt område.  
 
Syftet med detaljplanen är att fastställa markanvändningen inom området. 
Detaljplanen ska möjliggöra för nybyggnation av verksamhet, industri och 
besöksanläggning. Detaljplanen ska ta hänsyn till områdets karaktär och kulturmiljö.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 19 september 2022. 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
4. Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 397 Diarienummer: KS 2022/344 

 

Utvärdering av Tillväxthusets organisation och finansiering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Den första januari 2022 överfördes kommunens näringslivsarbete till Sävsjö 
Näringslivs AB, SNAB. Det var ett första steg i en satsning på ett än mer effektivare 
arbete både vad gäller nyetableringar och stöd till det befintliga näringslivet. Från den 
1 juli 2022 är kommunens näringslivschef också vd för SNAB. Inom ett par år kommer 
den samlade verksamheten i Tillväxthuset flytta till nyrenoverade lokaler i före detta 
stadshotellet. Inför denna flytt, men också för att få en så effektiv och handlingskraftig 
kommunal organisation som möjligt, bör en utvärdering göras av den kommunala 
delen av Tillväxthusets verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 398 Diarienummer: KS 2022/358 

 

Planering inför företagsexpansion i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för planering inför företagsexpansion i Vrigstad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 399 Diarienummer: KS 2021/178 

 

Överklagande av Miljöprövningsdelegationens tillstånd till 
täkt av torv i Stockaryd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överklaga tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet på Röde Mosse, 
Stockaryd, i enlighet med utvecklingsavdelningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Tillstånd har av Miljöprövningsdelegationen givits för att bedriva torvbrytning på 
fastigheten Hällaryd 2:5 (före detta Stigåsa 1:7), lokalt känt som ”Röde Mosse”. 
Tillståndet gäller uttag av totalt 800 000 m3 torv på mossen och gäller för  
25 år.  

Mossen är den sista mossen som finns kvar runt Stockaryd i delvis orört skick och som 
är möjlig att återställa som våtmark. Mossen fyller en funktion som magasinering av 
vatten för Stockaryd.  

En täktverksamhet drabbar friluftslivet och förstör en av de sista miljöerna som finns 
kvar av denna karaktär med djur och växtlighet. En utbyggnad stör i hög grad 
närboende och begränsar Stockarydsterminalens framtida möjligheter till utbyggnad. 

I utvecklingsavdelningens tjänsteskrivelse redogörs för Sävsjö kommuns överklagan. 

Beslutsunderlag 
1. Tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv daterat den 7 september 2022. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 27 september 2022. 
3. Karta. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 400 Diarienummer: KS 2022/286 

 

Medborgarförslag om principer vid bedömning av förbud för 
enskilda avlopp 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till myndighetsnämnden för svar senast  
den 15 december 2022. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren menar att det är ett mycket ingripande beslut att förbjuda enskilda 
avlopp och att det är viktigt att kommunen på ett vetenskapligt kvantifierbart sätt visar 
att anläggningen utgör en olägenhet som påverkar människors hälsa och/eller miljön.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Myndighetsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 401 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av redovisningsbeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2022-09-28 – 2022-10-11……………………………………bilaga 1. 
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§ 402   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Företagsfrukost 
2. Personalfest 
3. Rivning av fastighet i Rörvik 
4. Besparing av fordonsbränsle 
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§ 403   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Höglandets överförmyndarnämnd med delårsbokslut 2022-08-31.  

KS 2022/341 
2. Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för 

ungdomsmottagningarna på Höglandet. 
3. Avloppsmätning i Sävsjö kommun. KS 2022/301 
4. Beslut om riksintressen för kommunikationer. KS 2022/335 
5. Fullmakter till valgrupp. KS 2022/350 
6. Valtekniskt samarbete Moderata samlingspartiet och Sverigedemokraterna. 

KS 2022/353 
7. Slutprotokoll och fördelning av mandat 2023-2026. KS 2022/352 
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