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2020/297  

§ 273 Informationsärende - tertialrapport 
Höglandsförbundet 2021 

2021/209  

§ 274 Informationsärende - remissinlaga 
"Kommuninvest måste undantas från 
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på Familjebadet 

2021/58  

§ 278 Redovisning av partistöd för 
Kristdemokraterna år 2020 
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§ 279 Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti 
år 2020 
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§ 280 Redovisning av partistöd Centerpartiet år 
2020 
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§ 265  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 266   

 

Informationsärende - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utvärdering av avtal om yttre skötsel som tecknats med Sävebo ska redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 september,  
 
att fråga om eventuell anläggning av ytterligare planer enligt önskemål från Sävsjö FF, 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas aktuella tekniska ärenden. 
 
Mats Hermansson (M) efterfrågar utvärdering av det avtal om yttre skötsel som har 
tecknats av serviceförvaltningen med Sävebo.  
 
Sävsjö FF vill anlägga en 7-mannaplan och två 5-mannaplaner i anslutning till 
konstgräsplanen på Hofgårdsområdet. Föreningen önskar kommunens synpunkt på 
nyttjanderättsavtal. Kommunstyrelsen ser inget hinder att teckna arrendekontrakt 
men anser att det förutsätter att kultur- och fritidsnämnden godkänner att marken 
kan disponeras på föreslaget sätt. 
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§ 267   

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas aktuellt läge med pågående pandemi. Vecka 24 
redovisade Sävsjö kommun ett högre smittläge i jämförelse med övriga länet. 
Restriktionerna gäller även fortsättningsvis. 
 
Sävsjö kommun ligger bra till med antal vaccinerade. Alla från 30 år och uppåt kan 
boka in sig för närvarande. 
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§ 268 Diarienummer: KS 2021/88 

 

Information om dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet medverkar Erik Selander, dataskyddsombud Höglandets IT. 
En personuppgiftssamordnare ska finnas i varje kommun, i Sävsjö kommun har 
kanslisamordnare Karolina Olsson det uppdraget. Personuppgiftsadministratörer 
finns en eller två per förvaltning. Personuppgiftsansvaret ligger på nämnden. Arbetet 
sker av tjänstepersoner, men ansvaret ligger på nämnden. 
 
Känsliga personuppgifter som enligt GDPR är förbjudna att använda om inte samtycke 
lämnats: 

 Ras eller etniskt ursprung 
 Politiska åsikter 
 Religiös eller filosofisk övertygelse 
 Medlemskap i fackförening 
 Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv 
 Uppgifter om hälsa
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§ 269 Diarienummer: KS 2021/95 

 

Informationsärende - Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet medverkar Maria Schade, förbundsdirektör Kretslopp Sydost och 
Steve Sjögren, ordförande i Kretslopp Sydost med information om 
kommunalförbundets verksamhet och planer för framtiden.
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§ 270 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik för maj 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för personalstatistik maj 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik maj 2021.
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§ 271 Diarienummer: KS 2021/132 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport maj 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas ekonomisk månadsrapport maj 2021. Prognosen ligger 
på plus 26 miljoner på helåret. Socialnämnden redovisar minus 9,4 miljoner.  

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsrapport maj 2021. 
2. Sammanfattning.
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§ 272 Diarienummer: KS 2020/297 

 

Informationsärende - delredovisning framtida behov av 
boenden för äldre 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästa beredande sammanträde med kommunstyrelsen  
den 17 augusti. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2021 § 91 beslutades att 
delredovisning om framtida behov av boende för äldre skulle redovisas vid dagens 
sammanträde. Redovisning lämnas vid dagens sammanträde av kommundirektör Jan 
Holmqvist och socialchef Linda Björk. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 273 Diarienummer: KS 2021/209 

 

Informationsärende - tertialrapport Höglandsförbundet 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Tertialrapporten är den första rapporten för 2021 och omfattar perioden  
1/1-30/4 2021 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns 
gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den 
fastslagna budgeten för 2021. 
 
Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 % av förbundets 
omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för perioden är 504 tkr. 
Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 284 % för perioden. 
100 % eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut 
finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker 
förbundets finansiella ställning. 
 
Höglandsförbundet har godkänt rapporten och överlämnat till 
medlemskommunerna för information. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet daterat den 28 maj 2021 § 17. 
2. Tertialrapport Höglandsförbundet 2021-01-01 – 2021-04-30. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet
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§ 274 Diarienummer: KS 2021/238 

 

Informationsärende - remissinlaga "Kommuninvest måste 
undantas från föreslagen riskskatt" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Regeringen har presenterat ett uppdaterat förslag om en så kallad riskskatt för banker 
och andra kreditinstitut. Trots kritik från kommunsektorn omfattar det nya förslaget 
även den kommunala samverkansorganisationen Kommuninvest. Detta bolag, som 
ägs och garanteras av 292 kommuner och regioner, arbetar för att utan vinstsyfte ge 
billiga, stabila och riskfria lån till välfärden.  
 
Med hänsyn till kommunernas och regionernas väsentliga roll i det fortsatt 
omfattande välfärdsbygget anser ekonomicheferna i Jönköpings läns kommuner att 
Kommuninvest måste undantas från föreslagen riskskatt. Skatten kommer medföra 
kraftigt försämrade ekonomiska villkor för Kommuninvest, vilka kommer att belasta 
landets kommuner och regioner i form av ökade finansiella kostnader. Inte minst med 
hänsyn till våra demografiska utmaningar, som till mycket stor del kommer att 
återspeglas i form av ökade investeringsbehov, riskerar stigande lånekostnader att 
försvåra och försena det fortsatta välfärdsbygget. Förslaget går dessutom helt i motsatt 
riktning mot regeringens förslag att stötta kommuner som har ett sämre ekonomiskt 
utgångsläge än övriga kommuner. 

Beslutsunderlag 
1. Gemensam skrivelse från ekonomicheferna i Aneby, Eksjö, Gnosjö, Habo, 

Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo 
kommuner. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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§ 275 Diarienummer: KS 2021/140 

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen förvärvar IM-
hemmet i Vrigstad för förskoleverksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in till Sävsjö kommun med anledning av att IM-
hemmet i Vrigstad är utlagt till försäljning. I medborgarförslaget föreslås att Sävsjö 
kommun ska köpa in byggnaden och bygga om den till förskola. En anledning till 
förslaget är att kommunen aviserat behov av utökade lokaler till förskolan i Vrigstad 
från hösten 2022. 
 
Från barn- och utbildningsförvaltningen framhålls att byggnaden inte kan ses som en 
långsiktig hållbar lösning på behovet av nya förskolelokaler i Vrigstad. Det skulle 
krävas en omfattande renovering för att byggnaden ska fungera som en pedagogiskt 
godtagbar lösning på en förskola. En ombyggnation av IM-hemmet i Vrigstad till 
förskola kommer därför ta tid, varför det inte löser det akuta behovet av lokaler. 
 
Under ärendets handläggning har också fastigheten sålts till en ny ägare. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag inlämnat den 13 april 2021. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 21 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 276 Diarienummer: KS 2021/162 

 

Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och 
ungdomar i Stockaryd 

Kommunstyrelsen  
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att skjuta till ytterligare 150 000 kronor till asfaltering av ny yta samt utökad belysning 
att fördelas under åren 2021/2022,  
 
att finansiering sker genom utökning av kommunledningskontorets 
investeringsbudget, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren efterfrågar utökade aktiviteter för barn och unga i Stockaryd, 
förslagsvis med inriktning på skateboard, inlines och sparkcykel.  
 
Kommunstyrelsen fattade i december beslut att tillskjuta 250 000 kronor i medel för 
upprustning av aktivitetsytan i Stockaryd (KS 2020/359). Detta efter att Stockaryds 
samhällsförening inkommit med en orts- och byautvecklingsansökan om önskemål om 
att kunna få basketkorgar till den befintliga aktivitetsytan i Stockaryd.  
 
Under våren har förslaget beretts med samhällsföreningen och barn och unga i 
Stockaryd, bland annat i en dialog med skolklasser i Stockaryds skola om deras 
önskemål.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad den 7 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 277 Diarienummer: KS 2021/58 

 

Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns 
pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kommunala rådet för pensionärsfrågor för 
yttrande. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjö kommuns pensionärer 
ska erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet i Sävsjö. Förslagsställaren tycker inte 
att pensionärerna är så väl representerade på Familjebadet, samt bedömer att 
kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra ensamheten bland 
de äldre.  
 
Vid en genomgång av statistiken för år 2019 så var det i genomsnitt 358 seniorbesök i 
månaden och de två första månaderna år 2020 uppgick seniorbesöken till 495 i 
genomsnitt i månaden. Det finns också seniorvattengympa där deltagarantalet är 
30–40 besökare per tillfälle. Det finns också flera seniorer i kvällsgrupperna. Vid 
något tillfälle har även pensionärsföreningarna varit på Familjebadet för att få 
information om verksamheten, vilket inte har gett så mycket fler gäster. För 
närvarande kostar ett besök för seniorer 45 kr per tillfälle. Bedömningen är att det inte 
finns något behov av ”prova på” verksamhet för seniorer.   

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 

besök på Familjebadet. 
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 juni 2021 § 73. 

Beslutet skickas till 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor
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§ 278 Diarienummer: KS 2021/230 

 

Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna år 2020 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya 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. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 1 juni 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 279 Diarienummer: KS 2021/229 

Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti år 2020 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya 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. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad

den 1 juni 2021.
2. Ansökningshandlingar.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande 

§ 280 Diarienummer: KS 2021/231 

Redovisning av partistöd Centerpartiet år 2020 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning förskott av partistöd till 
Centerpartiet med 43 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya 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. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad

den 1 juni 2021.
2. Ansökningshandlingar.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande 

§ 281 Diarienummer: KS 2021/232 

Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet år 
2020 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya 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. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad

den 1 juni 2021.
2. Ansökningshandlingar.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande 

§ 282 Diarienummer: KS 2021/196 

Policy för internt skydd i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

att anta föreliggande policy för internt skydd i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
För att uppnå målen i kommunens säkerhetspolicy krävs ett systematiskt och 
målmedvetet arbetssätt inriktat på aktiva åtgärder för att motverka skador och 
störningar i den kommunala verksamheten. Kommunen ska aktivt och systematiskt 
förebygga risker genom en god säkerhetsplanering. Säkerhetsarbetet syftar också till 
att skapa en god säkerhet och trygghet för kommunens invånare samt en 
kvalitetshöjning av kommunens totala verksamhet. Skydd mot fysisk, psykisk och 
ekonomisk skada på människa, fysiska och immateriella tillgångar samt verksamheten 
i övrigt. Exempelvis hot och våld, inbrott, skadegörelse, brand, vattenskador, 
försäkringar och informationssäkerhet.  

Policyn tar sin utgångspunkt i gällande områdesinriktad lagstiftning och 
försäkringskrav.  

Sävsjö kommun med tillhörande kommunala bolag ska arbeta strukturerat och 
genomtänkt med organisationens interna skydd med målsättningen att ytterst kunna 
erbjuda de som bor och verkar i kommunen en stabil, trygg och kostnadseffektiv 
service. Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av verksamheten. Den 
som ansvarar för verksamheten ansvarar även för att säkerhetsnivån motsvarar 
verksamhetens betydelse.  

Beslutsunderlag 
1. Policy för internt skydd Sävsjö kommun.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 283 Diarienummer: KS 2021/197 

 

Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att anta föreliggande policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 som trädde i kraft 1 april och 
säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 åläggs det Sävsjö kommun att vidta 
förebyggande åtgärder för att: 

 skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet.  
 skydda mot terrorism och annan brottslighet mot Sveriges säkerhet.  

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd och offentlighets- och sekretesslagen. Policy för säkerhetsskydd i 
Sävsjös kommun gäller för all verksamhet i kommunkoncernen och har upprättats i 
enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen 
och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.  

Till policyn hör riktlinjer som utgör det regelverk som ska säkerställa att 
säkerhetsskyddet i Sävsjö kommun upprätthålls. Riktlinjerna fastställs av 
kommunstyrelsen. Policy och riktlinjer ska revideras vid aktualitet eller varje 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
1. Policy för säkerhetsskydd Sävsjö kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 284 Diarienummer: KS 2021/202 

 

Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande beredande sammanträde den 17 augusti. 

Sammanfattning 
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019–2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att 
säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom områdena 
som avses i förslaget till samverkansavtal.  

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 
§ kommunallagen och 3 kap 17-18 §§ lagen om offentlig upphandling.  

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop och 
vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.   

Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   

1. Livsmedel   
2. Miljö- och hälsoskydd 
3. Förorenade områden   
4. Plan- och bygg   
5. Översiktsplanering och detaljplanering   
6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  
7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  
8. Trafikplanering   
9. Bostadsanpassning   
10. Serveringstillstånd   

Beslutsunderlag 
1. Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Sävsjö, Vetlanda och Tranås”. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av myndighetschef Maria Thulin daterad  

den 5 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden daterat den 26 maj 2021 § 63. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 20 oktober 2020 § 370. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 285 Diarienummer: KS 2021/211 

 

Revidering av förbundsordning, Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för Sävsjö kommuns del fastställa den reviderade förbundsordningen för 
Höglandsförbundet. 

Sammanfattning 
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet 
både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns 
ett behov att revidera förbundsordningen under 2021 då det fattats beslut om 
att inkludera verksamheten Höglandets ekonomiservice med underliggande 
enhet Höglandets ekonomiservicekontor. I den reviderade 
förbundsordningen har även uppdraget kring kompetens reglerats mot 
Höglandsförbundets tidigare uppdrag.   

Beslutsunderlag 
1. Förbundsordning Höglandsförbundet, daterad den 11 maj 2021. 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 28 maj 2021 § 55 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande 

§ 286 Diarienummer: KS 2021/217 

 

Ersättningsplan beachhandboll 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 120 000 kronor för att anlägga en ny 
beachhandbollsplan, samt 
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till investeringar. 

Sammanfattning 
På grund av anläggningen av de nya padelbanorna vid Sävsjö friluftsområde har 
beachhandbollsplanen varit tvungen att flyttas. Ny beachhandbollsplan kommer att 
anläggas vid campingen i Sävsjö bredvid minigolfbanorna. Enligt beslut KS 2021/34 
har kommunstyrelsen ställt sig positiv till att medverka till finansiering av en flytt av 
beachhandbollsplanen. Beräknad kostnad för ny plan är 120 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
1. Svar på medborgarförslag om beachhandbollsplan kommunfullmäktige 

daterat den 19 december 2016, § 125. 
2. Beslut kommunstyrelsen daterat den 23 februari 2021 § 74. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 upprättad av serviceförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden
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Utdragsbestyrkande 

§ 287 Diarienummer: KS 2021/221 

 

Försäljning av fastigheter redovisning av uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att senast den 14 december 2021 med 
utgångspunkt i tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen redovisa förslag på kommunala 
fastigheter som kan försäljas. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april redovisade kommundirektör Jan 
Holmqvist en lista över fastigheter ägda av Sävsjö kommun som skulle kunna 
försäljas. De redovisade fastigheterna kunde kopplas till en utav nedanstående tre 
kriterier: 

1. Fastigheter som inte nyttjas till kommunal kärnverksamhet 
2. Fastigheter som i dagsläget inte används för någon verksamhet 
3. Övriga fastigheter 

 
Under rubriken övriga fastigheter återfinns fastigheter som på något sätt är 
efterfrågade av en extern aktör, antingen på grund av dess läge eller på grund av 
fastighetens utformning. Under den rubriken kan också döljas kommunala fastigheter 
som är av värde på en privat marknad och där kommunen vid en försäljning skulle 
kunna fortsätta hyra fastigheten. 
 
För att kunna arbeta vidare i ärendet bör kommunledningskontoret ges ett uppdrag att 
tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare Sävebo AB med utgångspunkt i 
redovisningen den 27 april fortsätta arbetet med att konkretisera vilka fastigheter som 
skulle kunna vara aktuell för försäljning. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsen 
under hösten 2021, senast vid dess sammanträde den 14 december. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 10 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Jan Holmqvist
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Utdragsbestyrkande 

§ 288 Diarienummer: KS 2021/234 

 

Markprover i Rörvik 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna att 15o 000 kronor anvisas till markprover, finansiering sker från 
utvecklingsavdelningens befintliga medel. 

Sammanfattning 
Inför eventuellt köp av industrimark i Rörvik behöver det säkerställas att marken inte 
är förorenad. Utvecklingsavdelningen kommer därför genomföra provtagning. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen
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Utdragsbestyrkande 

§ 289 Diarienummer: KS 2021/237 

 

Remissförfarande - Näringslivsstrategi 2021–2026 med sikte 
mot 2030 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Utkastet på näringslivsstrategi är framtaget dels som ett förtydligande av riktning och 
resurser som utgår ifrån Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) och Regionala 
Innovationsstrategin (RIS) och är anpassad utifrån Sävsjö kommuns behov. Utkastet 
på Näringslivsstrategi anger även riktningen för vilka områden som är viktigast att 
prioritera och säkerställa i närtid utifrån tjänstemännens perspektiv i det kommunala 
näringslivsarbetet. Detta har sin utgångspunkt i företagens behov samt den 
kommunala utvecklingsstrategin. Utkastet på näringslivsstrategi är i denna form ett 
arbetsmaterial. Utvecklingsavdelningen önskar dock förankra den mot 
kommunstyrelsen och näringslivet för att få inspel som kan användas i ett 
färdigställande av strategin.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 11 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 290 Diarienummer: KS 2021/172 

 

Remissvar - Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings 
län 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta utvecklingsavdelningens skrivelse som remissvar. 

Sammanfattning 
Den del av näringslivsfrågor som hanteras inom regionala utvecklingsstrategin finns 
främst under delen ”Smart region – Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion”. Till denna del ligger Smart specialiseringsstrategi till grund 
för insatser för näringslivsspecialisering i regionen.  

Smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län har sin utgångspunkt i nedanstående 
områden: 

Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag 
E-handel/logistik 
Skogsnäring och träförädling 
Besöksnäring 
Livsmedel och livsmedelsförädling 
Tjänstedesign (tvärgående raster över de andra 5 områdena) 

Handlingsplaner kommer att tas fram för utveckling inom dessa områden. Områdena 
kommer också ligga till grund för kommande projektutveckling kopplat till bland 
annat Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

Dialog har förts mellan regionens företrädare och kommunernas näringslivsanvariga i 
framtagandet av strategin via gemensamma träffar samt workshops.  

Beslutsunderlag 
1. Remissvar upprättat av utvecklingsavdelningen daterad  

den 11 juni 2021. 
2. Remissmissiv Smart Specialisering Region Jönköpings län daterat  

den 3 maj 2021. 
3. Remissversion Smart Specialisering Region Jönköpings län. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Region Jönköpings län
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Utdragsbestyrkande 

§ 291 Diarienummer: KS 2021/218 

 

Remissvar - genomförande av ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta utvecklingsavdelningens skrivelse som remissvar. 

Sammanfattning 
Avsikten med ändringarna är att gynna rena och energieffektiva transporter och göra 
en anpassning till ett nytt EU-direktiv, vilket vi ställer oss mycket positiva till. 
Däremot invänder Sävsjö kommun starkt mot att förslaget innehåller en ny 
miljöbilsdefinition där biogas utesluts som ett miljövänligt fordonsbränsle då det går 
helt på tvärs med vår inriktning för fossilfria transporter.  

Det nya förslaget innebär att en miljöbil ska vara samma sak som ett ”rent lätt fordon”. 
Begreppet definieras i EU:s ändringsdirektiv (EU) 2019/1161 om främjande av rena 
och energieffektiva vägtransportfordon. Till och med år 2025 får koldioxidutsläppet ur 
avgasröret vara högst 50 g CO2/km, därefter får ett rent lätt fordon inte ha några 
koldioxidutsläpp alls. Om förslaget till ny miljöbilsdefinition antas kommer därmed 
inte längre biogasbilar att räknas som miljöbilar. 

De viktigaste invändningarna:  

 Att biogas inte finns med i förslaget till definition av ”rent fordon”, då detta går på 
tvärs med vår inriktning för fossilfria transporter.  

 Att det inte känns meningsfullt att introducera en ny miljöfordonsdefinition när 
den förra knappt har hunnit börja fungera på marknaden.  

Beslutsunderlag 
1. Remissvar upprättat av utvecklingsavdelningen daterat den 14 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Infrastrukturdepartementet
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Utdragsbestyrkande 

§ 292 Diarienummer: KS 2020/340 

 

Arrendeavtal Sävsjö Padelcenter AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens presidium att samråda med företrädare för Sävsjö 
Padelcenter AB i syfte att fastställa förutsättningar för upplåtelse av mark. 

Sammanfattning 
I slutet av juli 2020 påbörjade Sävsjö Padelcenter AB byggnation av en inomhushall 
för padel mellan Familjebadet och sporthallen på den kommunägda fastigheten 
Eksjöhovgård 7:4. Anläggningen var klar i december 2020. Sävsjö Padelcenter AB har 
en önskan om att köpa marken som hallen är byggd på med tillhörande anlagd 
parkering. Då försäljning av marken inte har gått att lösa föreslås istället att teckna 
arrendeavtal med Sävsjö Padelcenter AB. Längsta möjliga arrende som är möjligt att 
teckna inom detaljplanelagt område är 25 år. För närvarande finns ett korttidsarrende 
för att göra byggnationen av anläggningen möjlig innan markfrågan var löst.  

Beslutsunderlag  
1. Beslut kommunstyrelsen daterat den 8 juni 2021 § 261. 
2. Arrendeavtal Sävsjö Padelcenter AB 2021. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 15 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens presidium
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Utdragsbestyrkande 

§ 293 Diarienummer: KS 2021/35 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 12/2021. KS 2021/203 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 13/2021. KS 2021/204 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 14/2021. KS 2021/205 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 15/2021. KS 2021/228 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 16/2021. KS 2021/244 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 17/2021. KS 2021/245 

33



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 294   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Överklagat bygglov.
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Utdragsbestyrkande 

§ 295   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Gemensamt revisionskontor Eksjö, Aneby, Ydre kommuner samt 

Höglandsförbundet och ny revisionschef. KS 2021/215 
 Riktlinje gällande agerande vid IT-säkerhetslarm. KS 2021/212 
 Markbyte – donationsgårdar. KS 2021/175 
 Informationsärende – Höglandsförbundets budget 2022 för samråd.  

KS 2021/184 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 296  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att samtliga närvarande ledamöter känner sig tillfreds med mötets 
genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar samtliga  kommunstyrelsens närvarande 
ledamöter på distans förutom kommunstyrelsens ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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Svar på medborgarförslag om att kommunen förvärvar IM-hemmet i Vrigstad för förskoleverksamhet.

	Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar i Stockaryd
	Beslut KS 2021-06-22
Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar i Stockaryd

	Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet
	Beslut KS 2021-06-22
Svar på medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet

	Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna år 2020
	Beslut KS 2021-06-22
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna år 2020

	Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti år 2020
	Beslut KS 2021-06-22
Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti år 2020

	Redovisning av partistöd Centerpartiet år 2020
	Beslut KS 2021-06-22
Redovisning av partistöd Centerpartiet år 2020

	Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet år 2020
	Beslut KS 2021-06-22
Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet år 2020

	Policy för internt skydd i Sävsjö kommun
	Beslut KS 2021-06-22
Policy för internt skydd i Sävsjö kommun

	Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun
	Beslut KS 2021-06-22
Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun

	Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna
	Beslut KS 2021-06-22
Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna

	Revidering av förbundsordning, Höglandsförbundet
	Beslut KS 2021-06-22
Revidering av förbundsordning, Höglandsförbundet

	Ersättningsplan beachhandboll
	Beslut KS 2021-06-22
Ersättningsplan beachhandboll

	Försäljning av fastigheter redovisning av uppdrag
	Beslut KS 2021-06-22
Försäljning av fastigheter redovisning av uppdrag

	Markprover i Rörvik
	Beslut KS 2021-06-22
Markprover i Rörvik

	Remissförfarande -  Näringslivsstrategi 2021-2026 med sikte mot 2030
	Beslut KS 2021-06-22
Remissförfarande -  Näringslivsstrategi 2021-2026 med sikte mot 2030

	Remissvar - Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings län
	Beslut KS 2021-06-22
Remissvar - Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings län

	Remissvar - genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
	Beslut KS 2021-06-22
Remissvar - genomförande av ändringar i direktivet om milljökrav vid upphandilngar av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

	Arrendeavtal Sävsjö Padelcenter AB
	Beslut KS 2021-06-22
Arrendeavtal Sävsjö Padelcenter AB

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut KS 2021-06-22
Anmälan av delegationsbeslut

	Övriga ärenden
	Beslut KS 2021-06-22
Övriga ärenden

	Meddelanden
	Beslut KS 2021-06-22
Meddelanden

	Godkännande av mötets genomförande
	Beslut KS 2021-06-22
Godkännande av mötets genomförande


