
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-02 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 2 november 2021  
klockan 13:15 – 16:00 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande, 
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C)  
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Johanna Danielsson 
 

Övriga deltagare 

 

Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 411, 412, 413 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader § 406 
Anneli Patriksson, projektledare, Sävebo AB § 406 
Joakim Persson, projektledare, Sävebo AB § 406 
Therese Petersson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Lars Edblad (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Christer Sjögren (S)     

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast onsdagen den 3 november 2021 klockan 15:00    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

404-417 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Christer Sjögren (S)    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-11-02 

Anslagsdatum: 2021-11-04 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-11-26 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 404 Godkännande av ärendelista   

§ 405 Informationsärende - coronapandemi   

§ 406 Informationsärende - pågående renoveringar 
-Stadshotellet, Ringgården 

  

§ 407 Informationsärende - beslut om biogas som 
miljövänligt fordonsbränsle 

2021/218  

§ 408 Informationsärende - parkeringsplatser i 
Sävsjö centrum 

  

§ 409 Informationsärenden - 
utvecklingsavdelningen 

  

§ 410 Svar på medborgarförslag om att anlägga stig 
för cykling, Gästgivaregården 1:96, Vrigstad 

2021/227  

§ 411 Upphävande av tidigare investeringsbeslut 2021/374  

§ 412 Sävsjö kommuns verksamhetsplan  
2022-2024 

2021/333  

§ 413 Verksamhetsplan kommunstyrelsens 
allmänna och tekniska verksamhet 

2021/340  

§ 414 Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att 
anlägga fotbollsplaner 

2021/322  

§ 415 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 416 Övriga ärenden   

§ 417 Meddelanden   
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§ 404  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 405  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar Kristin Nilsdotter Isaksson om läget. Vaccinationer 
erbjuds i Sävsjö och Vrigstad. Utmaning att få yngre åldersklasser att vaccinera. 
Smittläget är på låg nivå i kommunen. Möjlighet kommer att finnas att få vaccination 
för säsongsinfluensan och vaccination mot covid-19 samtidigt. 

5



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-11-02 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 406  

 

Informationsärende - pågående renoveringar -Stadshotellet, 
Ringgården 

Kommunstyrelsen beslutar 
att vid nästa beredande sammanträde med kommunstyrelsen ta del av underlag 
avseende renoveringen av före detta Stadshotellet, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar företrädare för AB Sävsjö Industribyggnader och 
Sävebo AB, om pågående renoveringar av före detta Stadshotellet och Ringgårdens 
äldreboende. 
 
Projektering av renovering av före detta Stadshotellet pågår. Markprojektering ska 
samordnas med centrumutveckling västra. Rivningskostnader för värme, vatten och 
ventilation är vanskliga att uppskatta. Viktigt att minimera påverkan för befintliga 
hyresgäster när ombyggnationen påbörjas. Upphandling sker i början på nästa år med 
beräknad byggstart sommaren 2022. KS 2021/12 
 
Projektering av Ringgården pågår. Åtgärder som tillkommer från ursprungsplanen 
gäller omkringliggande mark som behöver rustas upp, liksom fasader som är skadade. 
Projektet sker i samarbete med socialförvaltningen. Olika lösningar prövas hur 
evakueringsboendet ska verkställas. KS 2020/297 
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§ 407 Diarienummer: KS 2021/218 

 

Informationsärende - beslut om biogas som miljövänligt 
fordonsbränsle 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Genom pressmeddelande informerar Regeringen om att inte gå vidare med det 
remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Därmed kommer gasbilar 
fortsatt kunna upphandlas av offentliga myndigheter. 

Beslutsunderlag 
• Pressmeddelande. 
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§ 408  

 

Informationsärende - parkeringsplatser i Sävsjö centrum 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om att ny verksamhet ska starta vid torget i Sävsjö, som 
kommer att påverka antalet parkeringsplatser. 
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§ 409  

 

Informationsärenden - utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
-  Vindkraft – Översiktsplan 
- Gång- och cykelväg Vrigstad 
- Personal och organisation 
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§ 410 Diarienummer: KS 2021/227 

 

Svar på medborgarförslag om att anlägga stig för cykling, 
Gästgivaregården 1:96, Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att rekommendera samhällsföreningen att söka efter andra lämpliga områden på 
orten, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att anlägga en stig för mountainbike-
cykling på området Gästgivaregården 1:96 intill ledningsgatan i Vrigstad. Ett 
kompisgäng önskar på egen hand anlägga banan genom att ta bort sly, fylla håligheter 
med jord samt placera ut enklare trähinder längs med sträckningen. Vrigstad 
samhällsförening står bakom förslaget och banan är tänkt att vara öppen för 
allmänheten.  
 
Serviceförvaltningen ser positivt på initiativet. Området för tänkt sträckning av leden 
är ungskog som ännu inte skiktat sig och kommer att vara i behov av att röjas minst en 
gång till.  I angränsade område finns fornlämningar att ta hänsyn till och därmed finns 
inga möjligheter att anlägga stigen i angivet eller närliggande område. Då det 
föreslagna området för sträckningen av mountainbike-leden inte lämpar sig, är 
förslaget att avslå medborgarförslaget. 
 
Nyttjanderättsavtal tecknas inte med privatpersoner, projekt enligt medborgar-
förslaget behöver drivas i föreningsregi. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag att anlägga en stig för mountainbikecykling 
2. Beslut från kommunstyrelsen, daterat den 17 augusti 2021 § 316 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 september 
4. Beslut från kultur- och fritidsnämnden daterat den 6 oktober 2021 § 103 
5. Karta och skiss över föreslaget område  
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat den 19 oktober 2021 § 383 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 411 Diarienummer: KS 2021/374 

 

Upphävande av tidigare investeringsbeslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2020-11-16 § 112 (stycke D) avseende 
2022 års investeringsbudget, 
 
att de i bilaga upptagna investeringsprojekten för 2021 får föras över till 2022 vilka 
sammanlagt enligt prognos uppgår till 36 173 000 kronor, samt 

att föra över avsatta medel i investeringsbudgeten för ledningsplatsprojekt från år 
2022 till år 2023. Projektet uppgår till 1 800 000 kronor. 

Sammanfattning 
I budgeten för år 2021 beslutades om investeringsanslag för projekt både för 2021 och 
 2022. Eftersom budgetbeslutet för 2021 även innefattade investeringsbeslut för 2022 
måste förra årets beslut för 2022 upphävas. 
 
Under året kommer vissa större investeringsprojekt inte att hinna färdigställas varför  
del av 2021 års investeringsbudget får föras över till 2022 enligt bifogad förteckning. 
 
I enlighet med tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren daterad 2021-10-13 
kommer ledningsplatsprojektet bli framskjutet då utredning pågår kring om befintliga 
ledningsplatser behöver renoveras alternativt byggas om.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen daterad den 1 november 2021 
2. Investeringar att överföra till 2022 
3. Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren daterad den 13 oktober 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 412 Diarienummer: KS 2021/333 

 

Sävsjö kommuns verksamhetsplan 2022–2024 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att justera kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan utifrån tillägg till 
budgetöverenskommelsen, samt 
 
att i övrigt fastställa verksamhetsplan för 2022–2024 som helhet. 
 
Mats Hermansson (M) deltar inte beslutet. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplanen redovisas fokusområden 2022 för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges fokusområden: 
Barn och ungas välmående. 
Framtida kompetensförsörjning 
Minskad klimatpåverkan 
 
I förslaget till verksamhetsplan ingår bibehållen skattesats med 21.92 kronor. 
Förslaget till driftbudget utgår från intäkter på sammanlagt 806 miljoner kronor år 
2022 och innebär ett nettoresultat på ca 27 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat 
på 3,2 % av kommunens nettoomsättning. Förslaget bygger på ett befolkningsantal de 
kommande åren runt 11 700 invånare. Det innebär att kommunens befolkningsökning 
för tillfället planar ut efter att ha ökat kontinuerligt med över 700 invånare sedan 
2012. På sikt beräknas befolkningen att öka, om än i en betydligt långsammare takt än 
tidigare. 
 
Kommunens bedömda beräknade intäkter kommer ligga kvar på ungefär samma nivå 
som 2022 också under åren 2023 och 2024. Det finns dock en viss osäkerhet i detta, 
framförallt kopplat till konjunkturutveckling och därmed till skatteintäkter. 
 
Uppräkningen av kommunens taxor kommer att följa index. Det innebär en höjning 
med knappt 2 % i de flesta fall. Utdelningen från kommunala bolag beräknas till  
en miljon kronor. Investeringarna 2022 budgeteras till ca 100 miljoner kronor. De 
enskilt största investeringarna kommande är nybyggnationen av Rörviks skola och 
renoveringen av Ringgården. Utöver detta kommer kommunen satsa 12 miljoner 
kronor till upprustning av ishallen. Det ska också ordnas nya och gemensamma lokaler 
för kommunens enhet för gata/park. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan 2022–2024 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 19 oktober 2021 § 384. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 413 Diarienummer: KS 2021/340 

 

Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna och tekniska 
verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom verksamhetsplan för kommunstyrelsens allmänna verksamhet och 
serviceförvaltningens tekniska verksamhet, samt 
 
att anta redovisade fokusområden för kommunstyrelsens allmänna verksamhet samt 
serviceförvaltningens tekniska verksamhet. 
 
Mats Hermansson (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år inom sitt 
ansvarsområde. Kommunstyrelsen och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till 
verksamhetsplaner för 2022 med utblick mot 2023–2024 som kommunstyrelsen har 
att ta ställning till.  
 
Inför 2022 ska varje nämnd och verksamhet formulera egna fokusområden och 
förbättringar utifrån sina uppdrag, förutsättningar och behov.  
 
Kommunstyrelsens fokusområden allmän verksamhet: 

• Arbete för ett hållbart samhälle 
• Företagsservice för en hållbar tillväxt 

 
Serviceförvaltningens fokusområden med verksamheter park, gata, skog och 
kommunal service: 

• Biologisk mångfald 
• Invånare och brukare i fokus 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 8 oktober 2021. 
2. Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna verksamhet  
3. Verksamhetsplan serviceförvaltningens tekniska verksamhet 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 19 oktober 2021 § 385. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen  
Ekonomiavdelningen 
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§ 414 Diarienummer: KS 2021/322 

 

Nyttjanderätt Sävsjö FF, upplåta mark för att anlägga 
fotbollsplaner 

Kommunstyrelsen beslutar 
att återföra ärendet till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt beredning. 

Sammanfattning 
Sävsjö FF har visat intresse för att anlägga en sjumannaplan och två femmannaplaner 
i anslutning till konstgräsplanen i Sävsjö. Anledningen till att de vill utöka antalet 
fotbollsplaner är att det är många barn som tränar fotboll och att man ska utveckla 
verksamheten genom att också satsa på fotboll för flickor. Sävsjö FF har för avsikt att 
söka pengar från bland annat Allmänna arvsfonden för att kunna anlägga 
fotbollsplanerna och staket runt planerna. För att göra det möjligt behöver 
kommunstyrelsen fatta beslut om att upplåta marken genom nyttjanderättsavtal.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden, daterad  

den 1 september 2021. 
2. Karta nyttjanderätt Sävsjö FF. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 19 oktober 2021 § 392. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 415 Diarienummer: KS Dnr 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 33/2021. KS 2021/362 
Parkeringstillstånd 34/2021. KS 2021/363 
Personuppgiftsbiträdesavtal Zenit reseguide. 3/2021. KS 2021/352 
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§ 416  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• IOGT-NTO lokalen i Sävsjö 
• Räddningstjänstens nya lokaler i Stockaryd 
• Arbetsmiljö inom vården 
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§ 417  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att inga meddelanden finns att redovisa. 
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