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Katarina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet § 241 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Lena Persson (S)     
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plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, måndagen den 30 maj 2022  
klockan 15:00 
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Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Lena Persson (S)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

Anslagsdatum: 2022-05-31 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-06-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 235  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 236  

 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist. 
 

1. Säkerhetsläget i omvärlden, flyktingar 
2. Åtgärder inför valet 2022 
3. Digitaliseringsmyndigheten, elektronisk postgång 
4. Deltagande i SCB-enkät 
5. Personalaktivitet hösten 2022 kopplat till Sävsjö stads 75-årsjubileum 
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§ 237  

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att delegera till förvaltningschefen för serviceförvaltningen att teckna avtal med 
markägare i samband med restaurering av bro vid Femtinge, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om tekniska frågor. 
 

1. Besiktning av broar i kommunen, behov av restaurering. 
2. Bro Femtinge, avtal med markägare 
3. Dammbindning enskilda vägar 
4. Tillgrepp av diesel 
5. Översvämningsrisk i Vrigstad 
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§ 238 Diarienummer: KS 2022/48 

 

Informationsärende - personalstatistik april 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för april månad. 
Redovisning av vikariesituationen inför semesterperioderna. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik april 2022. 
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§ 239  

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning   
Vid sammanträdet informeras om aktuella näringslivsfrågor. 
 
Omvärldsfrågor påverkar företagen och dessa stör den kontinuitet företagen 
eftersträvar, leveransproblem förekommer i vissa branscher. Företagen har bra 
orderläge, en begränsande faktor är brist på personal. Redovisning av verksamheten 
inom Science Park lämnades. Workshops inom hållbarhet och AI på gång under våren. 
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§ 240 Diarienummer: KS 2022/203 

 

Informationsärende - sanering av kv Köpmannen, 
(Sockerklaras lekpark) i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om metoder för sanering av Sockerklaras lekplats. 
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§ 241 Diarienummer: KS 2022/42 

 

Informationsärende - samråd med Höglandsförbundet inför 
budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till redovisade äskanden om utökad budget, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar företrädare för Höglandsförbundet om budget 2023 och 
verksamhetsplan 2024–2025. 
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§ 242 Diarienummer: KS 2022/165 

 

Informationsärende - samråd med Mediacenter Jönköpings 
län inför fastställande av budget 2023 och verksamhetsplan 
2024-2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Mediacenter Jönköpings län har skickat förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 
2024-2025 till medlemskommunerna för samråd innan budgeten fastställs. 

Beslutsunderlag 
1. Samråd budget 2023–2025 Mediacenter i Jönköpings län. 
2. Förslag till budget och verksamhetsplan Mediacenter i Jönköpings län. 

Beslutet skickas till 
Mediacenter Jönköpings län 
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§ 243  

 

Informationsärende - budgivning skogsfastighet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om skogsfastighet som eventuellt kan vara av intresse 
för kommunen att förvärva. 
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§ 244 Diarienummer: KS 2022/65 

 

Informationsärende - granskningsrapport besökssäkerhet 
och skalskydd på förskola och grundskola 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att notera informationen, samt 
 
att informera kommunfullmäktige om granskningsrapporten. 

Sammanfattning 
På kommunens revisorer har KPMG fått i uppdrag att genomfört en granskning av 
besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola. Utifrån de kontrollmoment 
som tas upp i granskningen har alla kriterier uppfyllts, men att det finns vissa 
områden som behöver arbeta vidare med.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande och förslag till åtgärder utifrån revisionen kring besökssäkerhet och 
skalskydd på förskola och grundskola. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv besökssäkerhet och skalskydd för förskola och grundskola. 
2. Granskningsrapport från KPMG, daterad den 24 januari 2022. 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat  

den 4 maj 2022 § 110. 
4. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterat  

den 13 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 245 Diarienummer: KS 2022/66 

 

Informationsärende - uppföljningsgranskning avseende 
socialnämndens personalförsörjning och arbetsmiljö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 
 
att informera kommunfullmäktige om granskningsrapporten. 

Sammanfattning 
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning inom ovan rubricerat 
område. Revisorernas bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv uppföljningsgranskning 
2. Uppföljning av tidigare granskning avseende socialnämndens 

personalförsörjning och arbetsmiljö daterad den 16 februari 2022. 
3. Protokollsutdrag personalorganet daterat den 12 april 2022 § 9 
4. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 4 maj 2022 § 92. 
5. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 3 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 246 Diarienummer: KS 2021/441 

 

Informationsärende - boende för äldre 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet delredovisar kommundirektören för de överläggningar som skett 
utifrån det uppdrag som kommunstyrelsen gett om boenden för äldre. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redogörelse 
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§ 247 Diarienummer: KS 2022/179 

 

Informationsärende - teknikcollege Aleholmsskolan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Gymnasieskolan Aleholm har under våren 2022 utrett om vad en certifiering av skolan 
inom ramen för Teknikcollege skulle innebära för verksamheten och eleverna på 
Aleholm. Utredningen visar att det för Aleholm som skola skulle vara positivt att 
certifiera utbildningen och primärt Industritekniska programmet. De positiva 
aspekterna som skolan kan se är att en certifiering skulle bidra till att stärka 
samarbetet med näringslivet och kvalitetssäkra den utbildningen som skolan ger. 
Detta skulle gynna elevernas kunskapsbas samt rusta dem för en framtid inom den 
lokala och regionala industrin som önskar se att skolan certifieras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ställa sig bakom genomförd utredning 
och att påbörja erforderligt förberedelsearbete och inlämna ansökan om certifiering av 
Aleholmsskolan till Riksföreningen Teknikcollege Sverige, samt att i överläggningar 
med kommunstyrelsen föra samtal om långsiktig finansiering. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat  

den 4 maj 2022 § 107. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 upprättad av barn- och 

utbildningsförvaltningen. 
3. Utredning Teknikcollege (TC) 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 248 Diarienummer: KS 2021/416 

 

Informationsärende - jubileum Sävsjö stad 75 år 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisat budgetförslag och förslag till hantering av ekonomi, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Planering för Sävsjö stads 75-årsjubileum i full gång. Under året planeras tre större 
tillställningar som arrangeras av serviceförvaltningen och flera mindre arrangemang 
som ordnas av olika föreningar i kommunen, där Sävsjö kommun är med och 
finansierar delar av arrangemanget. Tilldelad budget för 75-årsjubileet kommer att 
hanteras av den tekniska nämnden och redovisas till kommunstyrelsen under året. 
Budgeten är huvudsakligen fördelad på projektledare, föreningsbidrag, underhållning 
och teknik på stadsfesten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 19 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Serviceförvaltningen 
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§ 249 Diarienummer: KS 2021/397 

 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning längs 
Dansbanevägen, Vallsjöbaden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
med, hänvisning till utvecklingsavdelningen redogörelse, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Boende i Vallsjöbaden önskar att kommunen ordnar en gatubelysning längs 
Dansbanevägen, som sedan 2019 är en enskild väg som också utgör en 
gemensamhetsanläggning, Torset ga:1. Delägare i gemensamhetsanläggningen är 
ägare till fastigheter i Torset, däribland Sävsjö kommun. Kommunen har dock inget 
eget beslutsmandat över vägen. Grunden för enskilt huvudmannaskap av vägen anges 
i detaljplanen för Vallsjöområdet. 
 
Hösten 2019 genomfördes en lantmäteriförrättning för enskilda vägar i 
Vallsjöområdet. Vid en vägförrättning utreddes status på samtliga vägar liksom 
ansvarsområden för vad som ingår i gemensamhetsanläggningen.  Belysning längs 
Dansbanevägen ingår inte i den gemensamhetsanläggningen som beslutades vid 
förrättningen. Torsets samfällighetsförening bildades i samband med förrättningen, 
men dessvärre lämnades alla styrelseplatser förutom en vakanta. 
 
Frågan om gatubelysning bör drivas av boende i Torset. På frivillig basis skulle till 
exempel Torsets byalag eller annan intressentgrupp kunna sätta upp en gatubelysning, 
dock krävs tillstånd från markägare som upplåter mark till den. För att få till en 
förvaltning där alla fastighetsägare bidrar krävs en lantmäteriförrättning. Det är upp 
till fastighetsägare i Torset att ansöka om en sådan.  
 
Torsets samfällighetsföreningen får inte besluta om att gatubelysning ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen eller annars ansvara för en sådan, utan att en ny 
lantmäteriförrättning krävs. Dock är det av flera andra skäl angeläget att 
samfällighetsföreningen kommer i gång och blir aktiv för att få en ordnad förvaltning 
av vägen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 10 maj 2022. 
3. Utkast på kallelse förrättningssammanträde nr 2  
4. Brev till berörda fastighetsägare 2019-10-31, dnr 2019/329.318 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 250 Diarienummer: KS 2022/137 

 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen år 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen år 2023. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2023. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger sammanträdesplan år 2023 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

20



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-05-24 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 251 Diarienummer: KS 2022/190 

 

Ansökan om kommunalt partistöd 2022 Kristdemokraterna 

Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Kristdemokraterna med 99 000 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. 

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

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 10 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 252 Diarienummer: KS 2022/191 

 

Ansökan om kommunalt partistöd 2022 Centerpartiet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Centerns kommunkrets med 43 000 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. 

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

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 18 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 253 Diarienummer: KS 2022/197 

 

Ansökan om kommunalt partistöd 2022 Sävsjö 
Arbetarkommun Socialdemokraterna 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Sävsjö Arbetarkommun Socialdemokraterna med 78 000 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. 

Sävsjö Arbetarkommun Socialdemokraterna har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 19 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 254 Diarienummer: KS 2022/188 

 

Budget 2023–2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Redovisning av budget 2023–2025 med taxor lämnades på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 18 maj 2022. 
2. Muntlig redogörelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 255 Diarienummer: KS 2022/168 

 

Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit fram biblioteksplan Region Jönköpings län  
2023–2025 och inbjuder till yttrande fram till 1 juni 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inte något att erinra på ovannämnda biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 
1. Följebrev remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län daterat  

den 9 mars 2022. 
2. Remissversion Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 11 maj 2022 § 56. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 256 Diarienummer: KS 2022/169 

 

Remiss Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
En region som upprättat en kulturplan i samråd med det fria kulturlivet och i 
samverkan med sina kommuner får fördela visst statsbidrag till sin regionala 
kulturverksamhet enligt den så kallade kultursamverkansmodellen. Region 
Jönköpings län har tagit fram Regional kulturplan 2023–2025 och inbjuder till 
yttrande fram till 1 juni 2022.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig och överlämnat detta till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Följebrev remiss Regional kulturplan Region Jönköpings län daterat  

den 17 mars 2022. 
2. Remissversion Regional kulturplan Jönköpings län 2023–2025. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 11 maj 2022 § 57. 
4. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten daterad den 4 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 257 Diarienummer: KS 2022/102 

 

Vattnets och Hälsans miljömål, remiss av 
åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023–2027 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att  bifalla remissvar Regionalt åtgärdsprogram - Vattnets miljömål 2022–2023 enligt 
utvecklingsavdelningens förslag. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer under år 2021 och 2022 arbetat 
fram ett förslag till åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2023–2027. Det nya 
åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–2021. Nu 
ges länets aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta sig att 
genomföra åtgärder.  
 
De miljökvalitetsmål som omfattas av åtgärdsprogrammet är främst Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av 
god kvalitet. Åtgärder är inte heltäckande för arbetet med vatten och har valts utifrån 
nedanstående parametrar.  
• Åtgärder som är länsövergripande eller gemensamma för två eller fler aktörer,  
• Åtgärder där samordning är viktig för resultatet  
• Åtgärder inom eftersatta områden, där stöd för lokala insatser behövs genom ett 
regionalt program. 
 
Remissförslaget innehåller 36 åtgärder. Länsstyrelsen föreslås vara ansvarig 
genomförare för 20 åtgärder och kommunerna för 26. Övriga aktörer som är ansvariga 
för någon eller några åtgärder är Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Region Jönköpings län 
och Trafikverket. 
 
Remissen har beretts av Sävsjö kommuns Vattengrupp bestående av representanter 
från Myndighetsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Serviceförvaltningen, 
Njudung energi och Räddningstjänsten. 

De flesta åtaganden som anges i remissen generar i sig inte några utgifter utöver det 
som redan ligger i olika planer och pågående verksamhet, däremot viss arbetstid. 
Åtgärd nummer 17 och 18 som syftar till att planera för att stärka biologisk mångfald 
och värna värdefulla vatten bedömer vi dock kräver personella resurser som idag 
saknas inom organisationen. En förutsättning för att dessa åtgärder ska kunna 
genomföras är ett resurstillskott exempelvis genom externa projektmedel.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 10 maj 2022 

remissvar Vattnets miljömål 
2. Remissversion Vattnets miljömål 2023-2027. 
3. Förtydligande daterat den 20 april 2022.  
4. Följebrev daterat den 10 mars 2022 
5. Svarsfil Vattnets miljömål Sävsjö kommun. 
6. Presentation remiss Vattnets miljömål. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 258 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Beslut inför samråd - översiktsplan för Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att i förslag till ny översiktsplan infoga översiktlig skiss på östligt alternativ till 
förbifart i Vrigstad, samt 

att godkänna att förslaget till ny översiktsplan och tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning skickas ut på allmänt samråd enligt bestämmelserna i Plan och 
bygglagen 3 kap. 8 §. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram 
en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. Ett förslag till ny översiktsplan har tagits 
fram. Förslaget är digitalt och har interaktiva kartor men går också att ladda ner och 
skriva ut. 
 
Ett aktivt arbete har pågått för att få in tidiga förslag till vad översiktsplanen ska ta 
hänsyn till. I en tidig dialog fanns det möjlighet för kommunens invånare att lämna 
förslag på kommunens webbplats och en dialog har också förts med 
samhällsföreningar, delar av näringslivet samt barn och unga för att försöka fånga upp 
de viktigaste frågorna tidigt. 
 
Under samrådet kommer översiktsplanen finnas utställd på kommunens bibliotek, i 
Kommunalhuset och digitalt på kommunen webbplats. Bland annat kommer en 
kortversion av översiktsplanen finnas utställd där det går att ta del av de viktigaste 
delarna av planen. Dessutom kommer ett antal andra samrådsinsatser – bland annat 
samrådsmöten – att genomföras av kommunens tjänstepersoner för att tillgängliggöra 
planförslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen, beslut om samråd för ny 

översiktsplan, daterad den 6 maj 2022  
2. Förslag till ny översiktsplan, 

https://savsjo.se/oversiktsplanen/samrad/oversiktsplan-savsjo-
kommun.html  

3. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 4 maj 2022 
4. Sändlista, samråd för ny översiktsplan för Sävsjö kommun, daterad  

den 12 maj 2022 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 259 Diarienummer: KS 2022/154 

 

Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny 
översiktsplan, Eksjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Eksjö kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. 
Kommunen vill med sitt förslag bygga ett hållbart och attraktivt samhälle med en ökad 
befolkning. Förslaget till översiktsplanen består av två dokument som finns 
tillgängliga på www.eksjo.se/oversiktsplan.  
 
Sävsjö kommuns remissyttrande 
Sävsjö kommun ser generellt positivt på det framtagna planförslaget och anser att det 
verkar vara väl genomarbetat.  
 
I förslaget till översiktsplan saknas ställningstagande om kollektivtrafiklinje mellan 
Sävsjö och Eksjö. Sävsjö kommun anser att det är av stor vikt att binda ihop 
höglandssjukhuset i Eksjö med sjukhuset i Värnamo genom en busslinje som passerar 
Sävsjö och Vrigstad. En sådan linje skulle möjliggöra för pendling med kollektivtrafik 
mellan Sävsjö och Eksjö, något som saknas idag.  
 
I övrigt har Sävsjö kommun inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen remiss för samrådet av Eksjö 

kommuns översiktsplan, daterad den 27 april 2022 
2. Följebrev översiktsplan på samråd – Eksjö kommun, daterat  

den 13 april 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 260 Diarienummer: KS 2021/356 

 

Svar på förslag om tillgänglighetsanpassad lekplats på 
Eksjöhovgårdsängen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att inte anlägga en särskild tillgänglighetsanpassad lekplats vid Eksjöhovgårdsängen. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar anläggande av en ny tillgänglighetsanpassad lekpark vid 
Djurgårdsområdet i Sävsjö, med anledning av att det nu flyttat in barnfamiljer i 
området. Förslagsställaren lyfter samtidigt att det saknas en tillgänglig lekplats i 
Sävsjö.  
 
Sävsjö kommun anlägger lekplatser på strategiska platser för att de ska komma så 
många barn som möjligt till del. I dagsläget ser kommunen inte att 
Eksjöhovgårdsängen är ett sådant område. Kommunen har haft två lekparker som 
man satsat extra mycket på avseende lekutrustning. Den ena är lekplatsen vid 
Sturevallen samt den borttagna skogslekplatsen Sockerklaras, varav den senare ska 
återställas 2024 efter sanering. 
 
Vilka kriterier som ska ingå bedömer kommunen vid varje ny- och reinvestering av 
lekplats. Exempelvis uppfyller lekparken på Sturevallen en stor del av kriterierna för 
tillgänglighet (enligt Boverkets definition). Viss typ av lekutrustning speciellt 
tillverkad för målgruppen är tyvärr inte möjlig att installera på offentliga lekplatser då 
det krävs särskild tillsyn. Om det finns specifika önskemål för att ytterligare förbättra 
tillgängligheten på kommunens lekplatser, kan förslag lämnas i Sävsjö kommuns 
synpunktshantering.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 12 maj 2022. 
2. Skrivelse från förskolan Tingeling daterad den 11 oktober 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 november 2021 § 445. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 261 Diarienummer: KS 2022/184 

 

Utbildning för anställda 

Kommunstyrelsen beslutar 
att 70 000 kronor anslås till utbildning av anställda i informationssäkerhet, samt 
 
att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Sammanfattning 
I takt med ökad digitalisering och på grund av det rådande säkerhetspolitiska läget 
bedömer kommunledningskontoret att det finns ett behov av ökat stöd till 
medarbetare i informationssäkerhetsfrågor.  
 
Dataskyddsgruppen tillsammans med ISF-arbetsgruppen för informationssäkerhet 
föreslår inköp av informationssäkerhetsutbildning från leverantören Junglemap.  
Upplägget är ett antal korta återkommande 5-minuters lektioner som skickas till 
anställda via mejl. I utbildningskonceptet ingår enklare uppföljning och 
phisingträning.      
 
Kostnad för utbildning bedömer förvaltningen uppgå till cirka 70 000 kronor för en 
period på 12 månader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 13 maj 2022. 
2. Offert från Junglemap gällande informationssäkerhetsutbildning.   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Säkerhetssamordnare 
Digitaliseringsstrateg 
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§ 262 Diarienummer: KS 2022/114 

 

Inför valet september 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att information inför valet ska finnas tillgängligt digitalt via Netpublicator, samt 
 
att sättet att redovisa information ska meddelas förtroendevalda. 

Sammanfattning 
 I syfte att underlätta för förtroendevalda att upprätta polisanmälan för händelser som 
sker i den förtroendevaldas tjänsteutövning informerar Polismyndigheten om 
tillvägagångssätt för detta. 

Vid sammanträdet föreslås även att en mapp i politikerplattan ordnas, där handlingar 
relaterade till valet samlas. 

Beslutsunderlag 
1.    Skrivelse från Polismyndigheten 

Beslutet skickas till 
Gruppledare för politiska partier representerade i kommunfullmäktige 
Ordföranden i styrelser och nämnder 
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§ 263 Diarienummer: KS 2022/77 

 

Medborgarförslag om trafiksituationen i Torset med omnejd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till utvecklingsavdelningen för svar senast  
2022-10-01. 

Sammanfattning 
I samband med att området i och runt Torsets by exploaterats med fler boende som 
följd, har trafikmängden ökat.  Förslagsställaren bedömer att hastigheten bör sänkas 
för att förbättra trafiksäkerheten. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 264 Diarienummer: KS 2022/28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Tillförordnad barn- och utbildningschef 2022-05-10 – 2022-05-11.  

KS 2022/178 
2. Tillförordnad barn- och utbildningschef 2022-06-09 – 2022-06-10.  

KS 2022/178 
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§ 265  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Utvärdering äldreplan. 
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§ 266  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att punkt 1 hanteras vid nästa beredande sammanträde med kommunstyrelsen, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Bedömning Sävsjö kommuns arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.  

KS 2022/171 
2. Beslut om valaffischering. KS 2022/114 
3. Informationsärende – organisationsförändring av Höglandets 

ungdomsmottagning. KS 2022/183 
4. Skrivelse med anledning av eventuell anstaltsetablering i Nässjö.  

KS 2022/175 
5. Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 2022/104 
6. Skrivelse om lokal öppen tv-kanal på Höglandet. KS 2022/198 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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