
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-06-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 21 juni 2022  
klockan 08:30 – 17:00 

 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), frånvarande 
Lena Persson (S) till och med klockan 11:45 §§ 287–292, 294-304 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Anette Gustafsson (C) ersätter Matilda Henriksson (C) 
Kerstin Hvirf (S) ersätter Lena Persson (S) från och med klockan 11:45 § 293 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör,  
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 289, 299 
Tomas Lundin, gata/parkchef § 289 
Åke Blomqvist, personalchef § 299, 300 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef §§ 292, 294 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 291 
Mattias Wallsten, ställföreträdande räddningschef § 298 
Stefan Fürst (V) insynsplats från och med klockan 12:15 § 293 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Lundgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Lars Edblad (SD) ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Johanna Danielsson (KD)    

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, måndagen den 27 juni 2022  
klockan 15:00 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

287-304 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Johanna Danielsson (KD)   
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Kommunstyrelsen  
2022-06-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Anslagsdatum: 2022-06-28 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-07-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 287 Godkännande av ärendelista  4 

§ 288 Kommundirektören informerar  5 

§ 289 Informationsärende - teknisk verksamhet 
med ekonomiska redovisningar 

2022/239 6 

§ 290 Informationsärende - näringslivsfrågor  7 

§ 291 Informationsärende - ekonomisk 
månadsrapport 

2022/138 8 

§ 292 Informationsärende - uppföljning av biogas 
överenskommelse 

2022/218 9 

§ 293 Informationsärende - studiebesök med 
kommunstyrelsen 

 10 

§ 294 Svar på medborgarförslag om att införa 
anropsstyrd närtrafik 

2022/63 11 

§ 295 Ansökan om kommunalt partistöd 2022 
Moderata Samlingspartiet i Sävsjö 

2022/234 12 

§ 296 Höglandets överförmyndarnämnd, 
samverkansavtal och reglemente 

2022/215 13 - 14 

§ 297 Revidering kommunstyrelsens reglemente 2022/226 15 

§ 298 Sävsjö kommuns arbete enligt lagen om 
skydd mot olyckor 

2022/171 16 

§ 299 Jubileumsfest för kommunens anställda 2022/235 17 

§ 300 Samarbete kring system- och 
löneadministration 

2022/207 18 

§ 301 Medborgarförslag om återanvändningscenter 2022/199 19 

§ 302 Anmälan av delegationsbeslut  20 

§ 303 Övriga ärenden  21 

§ 304 Meddelanden  22 
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§ 287   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 288   

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella frågor. 

1. Flyktingmottagande 
2. Säkerhetsarbete 
3. Boenden för äldre 
4. Stadshotellet i Sävsjö 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 289 Diarienummer: KS 2022/239 

 

Informationsärende - teknisk verksamhet med ekonomiska 
redovisningar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas tekniska ärenden.  
 

1. Statsbidragsvägar och stängsel. 
2. Renovering av bro i Vrigstad. 
3. Ekonomisk redovisning fordon, gata/park och kost. 
4. Rastning av hundar. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomiska redovisningar fordon, gata/park och kost. 
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§ 290   

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas aktuella näringslivsfrågor. 
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§ 291 Diarienummer: KS 2022/138 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport maj 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsrapport maj 2022. 
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§ 292 Diarienummer: KS 2022/218 

 

Informationsärende - uppföljning av biogas 
överenskommelse 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Biogasöverenskommelsen (BÖK), Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län ska 
följas upp och kommer redovisas på möte med Kommunalt Forum efter sommaren. 
 
Utvecklingsavdelningen har hanterat uppföljningen och den redovisas vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av biogasöverenskommelse åtagande I och II. 
2. Mejl om uppföljning från Energikontor Norra Småland, daterat  

den 27 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Norra Smålands Energikontor 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 293   

 

Informationsärende - studiebesök med kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Sammanträdet avslutas med en rundresa i kommunen. Besök görs på bostadsområdet 
Tällevad III, Rörviks skola och olika boenden för äldre inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Program för rundresa. 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 294 Diarienummer: KS 2022/63 

 

Svar på medborgarförslag om att införa anropsstyrd närtrafik 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att inte påbörja en kommunal utredning om övertagande av den anropsstyrda trafiken, 
samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar en utredning samt ökad anropsstyrd närtrafik, då 
kollektivtrafiken inte anses tillfredsställande och tillgänglig i kommunen.  

Den anropsstyrda trafiken är en viktig tillgänglighetsfaktor för boende på 
landsbygden. Som förslagsställaren skriver ligger den anropsstyrda trafiken inom 
Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafiks ansvarsområde.  

Den anropsstyrda trafiken utgår från en modell med syfte att ge likställd service inom 
länets geografi, oberoende av vilken kommun invånarna bor i.  

Det pågår idag en utredning om förbättrad samverkan mellan kommuner och 
Jönköpings länstrafik och hur man utifrån den bättre ska kunna matcha invånarnas 
behov av mobilitet med möjlig förstärkning av mer flexibla och småskaliga lösningar. 
Detta skulle kunna ge påverkan på den idag så kallade anropstyrda trafiken.  

Denna process bör fortsatt ägas av Jönköpings länstrafik med kommunen som 
samverkanspart. Det skulle vara mycket kostsamt för kommunen att återta ansvaret 
över den anropsstyrda trafiken genom att bygga en egen lösning, som inte är 
länsgemensam. Kommunen kan däremot agera för att försöka påverka trafiken även 
om det ytterst är en beslutsfråga som ägs av Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterat den 16 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 295 Diarienummer: KS 2022/234 

 

Ansökan om kommunalt partistöd 2022 Moderata 
Samlingspartiet i Sävsjö 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott på partistöd 
för 2022 till Moderata Samlingspartiet med 64 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 § 45 beslut om regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 § 29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Moderata Samlingspartiet i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om partistöd från Moderata Samlingspartiet. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 13 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

12



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 296 Diarienummer: KS 2022/215 

 

Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och 
reglemente 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande samverkansavtal för Höglandets 
överförmyndarnämnd och att uppdra till kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna detsamma, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande reglemente för Höglandets 
överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning 
Under hösten 2018 fattade kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Säysjö och Vetlanda 
beslut om att samverka kring Överförmyndarverksamheten genom att inrätta en 
gemensam nämnd och ett gemensamt kansli. Den gemensamma överförmyndar-
verksamheten startade den första januari 2019 med syftet att långsiktigt upprätthålla 
en verksamhet med god kvalitet, kompetens och rättssäkerhet samt att på ett 
kostnadseffektivt sätt klara en ökad ärendetilldelning. 

I samband med inrättandet av den gemensamma nämnden upprättades ett 
samverkansavtal och ett reglemente. Dessa dokument har nu reviderats mot bakgrund 
av att väsentliga delar i överenskommelsen behövde förtydligas. 

De reviderade dokumenten har tagits fram av Höglandets överförmyndarverksamhet i 
samråd med; Höglandets överförmyndarnämnd, samtliga kommuners 
kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden genom Höglandsförbundets 
direktions arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna samverkansavtalet och uppdra till 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att underteckna detsamma.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna reglementet för Höglandets 
överförmyndarnämnd. Eftersom samverkansavtal och reglemente berör fem 
kommuner måste likalydande beslut fattas i samtliga kommuner för att avtal och 
reglemente ska träda i kraft. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandets överförmyndarverksamhet daterat  

den 18 maj 2022 § 77. 
2. Samverkansavtal. 
3. Reglemente. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

14



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-06-21 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 
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§ 297 Diarienummer: KS 2022/226 

 

Revidering kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreliggande reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med  
den första januari 2023. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj § 217 beslutades att ge 
kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att uppdatera förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen med inriktning att det är hela kommunstyrelsen som ges möjlighet 
till information i ärenden och att därmed exempelvis presidiets gemensamma 
beredning inför kallelse till kommunstyrelsens sammanträden utgår. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderat reglemente utifrån den partisammansatta gruppen förslag. 
2. Reviderat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj  

2022 § 49 om ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar 
mandatperioden 2023–2026”. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 298 Diarienummer: KS 2022/171 

 

Sävsjö kommuns arbete enligt lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta tillsynsplan 2022, samt 
 
att vid kommunstyrelsens beredande sammanträde i november presentera tillsynsplan 
2023 och hur kommunen säkerställer de krav som Myndigheten för Säkerhet och 
Beredskap ställer på kommunerna. 

Sammanfattning 
Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet har ett underliggande dokument, plan 
för myndighetsutövning som beskriver hur räddningstjänsten ska bedriva sin 
tillsynsverksamhet. 
 
För Sävsjö kommun finns handlingsprogrammet för skydd och säkerhet som antagits 
av fullmäktigeförsamlingen. Handlingsprogrammet har ett underliggande dokument; 
Plan för myndighetsutövning. Denna plan beskriver hur räddningstjänsten ska bedriva 
tillsyn över den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2-4 §§ Lag (SFS 2003:778) om 
skydd mot olyckor och Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten daterad den 13 juni 2022. 
2. Tillsyn 2022. 
3. Beslut om bedömning av kommunens arbete enligt lagen om skydd mot 

olyckor. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
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§ 299 Diarienummer: KS 2022/235 

 

Jubileumsfest för kommunens anställda 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge jubileumskommittén, tillsammans med personalavdelningen, i uppdrag att 
arrangera en fest för de anställda på Sävsjö kommun, samt 
 
att avsätta 1 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser 
till en jubileumsfest för personalen. 

Sammanfattning 
År 2022 firar Sävsjö 75 år som stad. Jubileumskommittén har under året planerat för 
olika arrangemang, bland annat är en jubileumsmiddag, stadsfest och ett officiellt 
firande inplanerat under året. För att både visa tacksamhet till Sävsjö kommuns 
personal för den insats som gjorts under pandemin och för att personalen ska få vara 
med och fira 75-årsjubileet föreslås att det anordnas en personalfest. Denna delas på 
två tillfällen under hösten och ordnas med mat så väl som underhållning. Fast anställd 
personal och timanställd personal med varaktig tjänstgöring ska erbjudas att delta. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 10 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 300 Diarienummer: KS 2022/207 

 

Samarbete kring system- och löneadministration 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna samarbetsavtal med Vetlanda kommun kring system- och 
löneadministration att gälla under tiden 2023-01-01 till och med 2024-12-31, samt 
 
att ärendet föreläggs kommunstyrelsen vid eventuell avtalsförlängning.  

Sammanfattning 
Under en längre tid har lönearbetet inom Sävsjö kommun varit beroende av enstaka 
löneadministratörer och deras förmåga att vara på plats under ordinarie tid och längre 
ledighetsperioder såsom semester. Frågan har aktualiserats när två av tre 
löneadministratörer under en sexmånadersperiod har slutat på avdelningen. 

Tidigare har ett gemensamt höglandssamarbete diskuterats i lönefrågan, där fem 
kommuner delar ett lönekontor. Av olika anledningar har det inte genomförts, men 
Aneby kommun och Eksjö kommun har ett gemensamt lönekontor sedan ett par år 
tillbaka. Trenden i kommunsverige går mot mer och mer samarbete. 

Diskussioner har inletts med Vetlanda kommun, som initialt ställer sig positiv till att 
teckna ett samarbetsavtal till självkostnadspris. Kostnaden beräknas ligga inom 
budgetramen för 2022, där lönekostnaden är beräknad på tre tjänster. Samarbetet 
beräknas kräva två tjänster i Vetlanda och en tjänst i Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 24 maj 2022. 
2. Förslag till samarbetsavtal system- och löneadministration mellan Sävsjö och 

Vetlanda kommuner daterat den 30 maj 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 7 juni 2022 § 279. 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 301 Diarienummer: KS 2022/199 

 

Medborgarförslag återanvändningscenter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen för svar senast  
den 15 oktober. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren anser att Sävsjö kommun ska undersöka möjligheten att anordna ett 
återanvändningscenter liknande det som finns Vaggeryds kommun, benämnt ReMida. 
De har bland andra samarbete med förskolor och skolor/fritidshem som använder 
återvunnit material i undervisningen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 302 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas delegationsbeslut enligt bilaga…………………….bilaga 1 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-06-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 303   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Rastning av hundar. 
2. Provtagning i Hällaryd. 
3. Väktare i Sävsjö centrum 
4. Skalskydd på kommunens skolor. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-06-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 304   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Personalstatistik maj månad 2022. KS 2022/48 
2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner om förbundsavgift 2023.  

KS 2022/232 
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