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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, tisdag 7 februari 2023 klockan 13:15 – 16:40 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Therese Petersson (KD), ordförande 
Göran Häll (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
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Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Jim Lagerqvist (M) ersätter Klas Hjalmarskog (M) 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Kristin Nilsdotter Isaksson, biträdande kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 51, 54 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 51-54 
Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader och Sävebo AB § 46 
Maria Thulin, förvaltningschef, myndighetsförvaltningen § 50 
Rana Altheab, miljöinspektör § 50 
Patrick Blomström, vd Sävsjö Näringslivs AB § 47 
Anna-Karin Yngvesson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Samer Mohialdeen (S) ej tjänstgörande ersättare 
Mirjam Johansson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Lars Edblad (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Lena Persson (S)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, onsdag 8 februari 2023 klockan 13:00  
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

45-61 §§  

 

 

Therese Petersson (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 
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Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2023-02-07 

Anslagsdatum: 2023-02-09 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2023-03-03 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 45  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 46  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella ärenden. 
 

• Eksjöhovgårds Värdshus 
• Höglidens restaurang 
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§ 47  

 

Informationsärenden - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella näringslivsfrågor. 
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§ 48 Diarienummer: KS 2023/23 

 

Informationsärende - intern kontrollplan 2022 uppföljning, 
barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt plan för den interna kontrollen. 
Beslutade kontroller är nu genomförda för Intern kontrollplan 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat 18 januari 2023. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2022. 
3. Uppföljning intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 49 Diarienummer: KS 2023/18 

 

Informationsärende - förbättringsarbete inom kommunala 
verksamheter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbete inför 2024–2026 aktualiseras hur kommunens 
verksamheter kan effektiviseras. Vid kommunstyrelsens sammanträde 24 januari fick 
kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde  
21 februari redovisa pågående förbättringsarbete inom kommunens verksamheter. 
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§ 50 Diarienummer: KS 2022/286 

 

Medborgarförslag om principer vid bedömning av förbud för 
enskilda avlopp 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge myndighetsförvaltningen i uppdrag att från Växjö kommun inhämta 
information om deras förändrade policy för hantering av enskilda 
avloppsanläggningar, samt 
 
att vid kommande möte med myndighetsnämnden föra samtal om konsekvenser vid 
införande av liknande policy i Sävsjö kommun. 

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.  
 
Fråga om bevisbördan är fastställd i miljöbalken 2 kap. 1 § som innebär att den som 
har en avloppsanläggning genom utredning eller på annat sätt ska kunna visa att 
verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till 
hänsynsreglerna. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska vidta de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Den som släpper ut avloppsvatten bedriver miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalkens definition i 9 kap. 1 § MB och är därmed 
verksamhetsutövare. 

Det är verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som har ett ansvar för att den egna 
avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav på rening.  

Bevisbördan för att det inte uppkommer någon olägenhet vid utsläpp av avloppsvatten 
ligger på den som släpper ut avloppsvattnet. 

Principen att kommunen ska ha bevisbördan i stället för verksamhetsutövaren leder 
till olaglig hantering av enskilda avlopp och kan anses strida mot lag och andra 
författningar. Många rättsfall och domar bekräftar att hanteringen av ärenden 
gällande små avlopp i Sävsjö kommun är rättsligt giltig. Beslut om förbud och 
liknande är dessutom möjliga att överklaga till högre instans om verksamhetsutövare 
anser att besluten är felaktiga. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse daterat 28 november 2022. 
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3. Protokollsutdrag myndighetsnämnden daterat 14 december § 131. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 24 januari 2023 § 30. 

Beslutet skickas till 
Myndighetsnämnden/förvaltningen 
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§ 51 Diarienummer: KS 2023/4 

 

Bokslut 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att i samband med bokslut 2022 avsätta 20 miljoner kronor för framtida sanering av 
deponin på fastigheten Sävsjö Eksjöhovgård 7;4, Sävsjö avfallstipp, samt 
 
att i samband med bokslut 2022 avsätta 10 miljoner kronor till resultatutjämnings-
reserven. 

Sammanfattning 
I Avfallsplan Kretslopp Sydost (målområde 9) fastställs mål och åtgärder för nedlagda 
deponier. 

1. Senast 2024 ska samtliga kända nedlagda deponier ha inventerats och 
riskklassats enligt MIFO fas 1. 
 
För Sävsjös del är detta gjort med resultatet att vi har 2 deponier i riskklass 2 
och 8 i riskklass 3. En deponi (Aleholm) är åtgärdad och klassad till MKM. 
 

2. Senast 2024 ska kommunen ha upprättat en övergripande handlingsplan för 
det fortsatta arbetet med nedlagda deponier. 
 

3. Senast 2040 ska samtliga deponier i riskklass 1 och 2 ha utretts enligt MIFO 
Fas 2. 
 
Detta innebär att samtliga deponier måste undersökas för att fastställa den 
egentliga riskklassningen, dvs resultaten från MIFO Fas 2-undersökningar 
kan såväl öka som minska riskklass. 
 

4. Senast 2050 ska samtliga deponier i riskklass 1 och 2 ha åtgärdats enligt 
gällande lagstiftning. 
 

Ingen sanering är den andra lik, vilket innebär att det är svårt att uppskatta vad en 
sanering av en deponi kan innebära i kostnad. Hur stor kostnad för transport beror på 
de volymer som uppkommer vid sanering. En grov uppskattning av ett 
saneringsprojekt (provtagning, åtgärdsförslag, transporter, med mera) kan innebära 
från 3 miljoner kronor och uppåt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelser från myndighetsförvaltningen daterade 21 december 

2022 och 7 februari 2023. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad 24 januari 2023 § 31. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 52 Diarienummer: KS 2023/5 

 

Budgetdirektiv 2024-2026 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2024-2026. 

Sammanfattning 
Under våren 2023 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag till verksamhetsplan 
för åren 2024 till 2026 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut i detta 
ärende i juni 2023. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget, 
med vissa så kallade tekniska justeringar.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 24 januari 2023 § 32. 
2. Budgetdirektiv. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 53 Diarienummer: KS 2023/8 

 

Kommunledningskontorets investeringsbudget 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna förslaget till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas förslag till investeringsbudget för 
kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 24 januari 2023 § 32. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 24 januari 2023. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 54 Diarienummer: KS 2023/6 

 

Serviceförvaltningens investeringsbudget 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna förslaget till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas förslag till investeringsbudget för serviceförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 12 januari 2023. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 24 januari 2023 § 33. 
3. Specifikation lastbil och gatubelysning 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 55 Diarienummer: KS 2023/7 

 

Intern kontrollplan kommunstyrelsen inklusive 
serviceförvaltningen - uppföljning 2022 och intern 
kontrollplan 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2022 godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens, inklusive räddningstjänstens, verksamhetsområden,  
 
att för år 2022 godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för 
serviceförvaltningens tekniska nämnds verksamhetsområde, 
 
att för år 2023 fastställa intern kontrollplan för kommunstyrelsens, inklusive 
räddningstjänstens, verksamhetsområden, samt 
 
att för år 2023 fastställa intern kontrollplan för serviceförvaltningens tekniska nämnds 
verksamhetsområde. 

Sammanfattning 
I reglementena för intern kontroll för Sävsjö kommun står att nämnderna varje år ska 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna ska 
genomföra riskbedömning för sina verksamheter. Till detta bör man ta fram en risk 
och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse intern kontrollplan serviceförvaltningen 2023 
2. Plan för intern kontroll 2023 kommunstyrelsen tekniska nämnd 
3. Uppföljning av intern kontroll 2022 kommunstyrelsen och dess tekniska 

nämnd 
4. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 24 januari 2023. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 24 januari 2023 § 35 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 56 Diarienummer: KS 2022/171 

 

Tillsynsplan 2023 från räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta tillsynsplan 2023 för räddningstjänsten. 

Sammanfattning 
För Sävsjö kommun finns handlingsprogrammet för skydd och säkerhet som antagits 
av fullmäktigeförsamling. Handlingsprogrammet har ett underliggande dokument - 
tillsynsplan. 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. Planen uppfyller även 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift som beskriver hur 
tillsynsverksamheten ska planeras och genomföras, MSBFS 2021:8. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från räddningstjänsten daterad 27 januari 2023. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 21 juni 2022 § 298 § och  

24 januari 2023 § 36. 
3. Tillsynsplan. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 

16



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 Diarienummer: KS 2022/379 

 

Rättelse av tidigare fattat beslut förvärv av del av  
Hetseryd 2:4 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 12 december 2022 § 131, 
 
att godkänna av säljaren undertecknat förslag till köpekontrakt avseende skifte 
nummer 3 av fastigheten Hetseryd 2:4, till en köpeskilling om 3,4 miljoner kronor, 
samt 
 
att fastighetsinköpet belastar investeringsbudgeten för år 2023, som därmed utökas 
med 3,4 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Den 12 december 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av skifte 
nummer 3 av fastigheten Hetseryd 2:4, till en köpeskilling om 3,4 miljoner kronor. 
Köpesumman skulle enligt beslutet belasta investeringsbudget för 2022. Av 
tjänsteskrivelsen framgår att tidsplanen för fastighetsköpet var sådan att köpet inte 
kan avslutas förrän 2023 och att det därför skulle vara 2023 års investeringsbudget 
som belastas. För att kunna slutföra köpet behöver kommunfullmäktiges beslut 
justeras med rätt år för investeringen. I och med detta beslut behöver 2023 års 
investeringsbudget utökas med köpeskillingen 3,4 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelser från utvecklingsavdelning avseende inköp av del av 

Hetseryd 2:4, daterade 26 oktober 2022 och 3 februari 2023. 
2. Beslut i kommunfullmäktige 2022-12-12, § 131. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 58 Diarienummer: KS 2023/36 

 

Fullmakt att föra kommunstyrelsens talan mot 
Kammarkollegiet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge den anlitade juristen Ann Gyllenswärd, Ludvig o Co i Växjö fullmakt att, så länge 
uppdraget fortgår, eller som längst ett år från och med nu, underteckna och ansöka om 
permutation och i övrigt utföra och bevaka kommunens talan i ärende gällande 
donationsgårdarna (organisationsnummer 827501–1297) med fastigheterna Holkaryd 
Lillegård 6:1 och Vrigstad Skolgård 4:1 (Vrigstad Månsagård) belägna i Sävsjö 
kommun, Jönköpings län, 
 
att kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson ges i uppdrag att underteckna 
fullmakten, samt 
 
att denna paragraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kammarkollegiet har bett om ett förtydligande kring vem som har rätt att föra 
kommunens talan och komplettera ansökan i permutationsprocessen. Ann 
Gyllenswärd har anlitats som jurist i ärendet. Ann har under flera år anlitats som 
juridisk sakkunnig i olika frågor gällande Donationsgårdarna.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret  

daterad 2 februari 2023-02-03. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 29 september 2022 § 379. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ann Gyllenswärd 

18



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Diarienummer: KS 2023/3 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2023-01-24 – 2023-02-02…………………………………………..bilaga 1. 
 

19



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 60  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kretslopp Sydost 
2. Tomt motocross, Vrigstad 
3. Redovisning schaktmassor 
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§ 61  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Mejl om taxor Kretslopp Sydost. KS 2023/27 
2. Överenskommelse God och Nära vård från Sveriges Kommuner och Regioner. 

KS 2023/30 
3. Verksamhetsrapport Konsument Höglandet. KS 2023/31 
4. Brev till kommuner om utbyggnad av laddinfrastruktur. KS 2023/33 

 

21


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelista
	Beslut KS 2023-02-07
Godkännande av ärendelista

	Kommundirektören informerar
	Beslut KS 2023-02-07
Kommundirektören informerar

	Informationsärenden - näringslivsfrågor
	Beslut KS 2023-02-07
Informationsärenden - näringslivsfrågor

	Informationsärende - intern kontrollplan 2022 uppföljning, barn- och utbildningsförvaltningen
	Beslut KS 2023-02-07
Informationsärende - intern kontrollplan 2022 uppföljning, barn- och utbildningsförvaltningen

	Informationsärende - förbättringsarbete inom kommunala verksamheter
	Beslut KS 2023-02-07
Informationsärende - förbättringsarbete inom kommunala verksamheter

	Medborgarförslag om principer vid bedömning av förbud för enskilda avlopp
	Beslut KS 2023-02-07
Svar på medborgarförslag om principer vid bedömning av förbud för enskilda avlopp
	Sida 1
	Sida 2


	Bokslut 2022
	Beslut KS 2023-02-07
Bokslut 2022

	Budgetdirektiv 2024-2026
	Beslut KS 2023-02-07
Budgetdirektiv 2024-2026

	Kommunledningskontorets investeringsbudget
	Beslut KS 2023-02-07
Kommunledningskontorets investeringsbudget

	Serviceförvaltningens investeringsbudget
	Beslut KS 2023-02-07
Serviceförvaltningens investeringsbudget

	Intern kontrollplan kommunstyrelsen inklusive serviceförvaltningen - uppföljning 2022 och intern kontrollplan 2023
	Beslut KS 2023-02-07
Intern kontrollplan kommunstyrelsen inklusive serviceförvaltningen - uppföljning 2022 och intern kontrollplan 2023

	Tillsynsplan 2023 från räddningstjänsten
	Beslut KS 2023-02-07
Tillsynsplan 2023 från räddningstjänsten

	Rättelse av tidigare fattat beslut förvärv av del av Hetseryd 2:4 
	Beslut KS 2023-02-07
Rättelse av tidigare fattat beslut förvärv av del av Hetseryd 2:4 

	Fullmakt att föra kommunstyrelsens talan mot Kammarkollegiet
	Beslut KS 2023-02-07
Fullmakt att föra kommunstyrelsens talan mot Kammarkollegiet

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut KS 2023-02-07
Anmälan av delegationsbeslut

	Övriga ärenden
	Beslut KS 2023-02-07
Övriga ärenden

	Meddelanden
	Beslut KS 2023-02-07
Meddelanden


