
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt möte, se sidan 2 ,  tisdagen den 23 februari 2021 klockan 08:30 – 15:30. 
Ordföranden leder sammanträdet från Sävsjö Kommunalhus. 

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

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Lundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 59, 71, 74–76 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 59, 71, 74-76 
Alexander Koprivica, kostchef § 59 
Linda Björk, socialchef § 68 
Marianne Sandberg, controller § 65 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 70, 79 
Thomas Dalsmyr, upphandlingssamordnare § 70 
Karolina Rellme, planstrateg §§ 63, 66, 67, 69 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef  
§§ 63, 66, 67, 69, 72, 73, 77, 82 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare §§ 63, 66, 67, 69 
Karolina Olsson, kommunsekreterare § 81 
Stefan Fürst (V), insynsplats § 
Mirjam Johansson (C) ej tjänstgörande ersättare 
Alexander Brännlund, praktikant 
Elena Luca, praktikant 

Utses att justera Lena Persson (S)    

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, måndagen den 1 mars 2021 klockan 10:00 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

58-86 §§  

 

 

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: 2021-02-23 

Anslagsdatum: 2021-03-02 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-03-24 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

  
Med stöd av partiöverenskommelse daterad den 1 december 2020 deltar samtliga ledamöter, 
ersättare och insynsplatser på distans. Ordföranden Stefan Gustafsson, leder sammanträdet från 
sitt tjänsterum i Kommunalhuset. Samtliga föredragande tjänstemän deltar på distans. 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 58 Godkännande av ärendelista   

§ 59 Informationsärende - tekniska ärenden   

§ 60 Informationsärende - coronapandemi   

§ 61 Informationsärende – personalstatistik januari 
2021 

2021/46  

§ 62 Informationsärende - riksidrottsgymnasium 2020/142  

§ 63 Informationsärende - Boverkets 
Bostadsmarknadsenkät 

2021/39  

§ 64 Informationsärende – Kretslopp Sydost   

§ 65 Informationsärende - Effektivitetsindex för 
kommuner enligt RKA 

2021/47  

§ 66 Översiktsplanens fokusområden 2019/17  

§ 67 Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga 
detaljplaner 

2020/397  

§ 68 Framtida behov av boenden för äldre 2020/297  

§ 69 Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021-2026 2020/380  

§ 70 Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 2020 2020/351  

§ 71 Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö 
kommuns enskilda vägar 

2020/396  

§ 72 Internremiss om åtgärdsprogrammet "Anpassning 
till ett förändrat klimat" 

2020/405  

§ 73 Internremiss om åtgärdsprogrammet "Minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län" 

2020/419  

§ 74 Anläggning av padelbanor av TK Orwak 2021/34  
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§ 75 Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till Sävsjö 
Padelcenter AB 

2020/340  

§ 76 Yttrande gällande bygglov för padelanläggning 
Eksjöhovgård 7:4. Englunds bygg 

2021/33  

§ 77 Kulturantikvarisk utredning om byggnaden 
Färgeriet i Sävsjö 

2021/36  

§ 78 Personuppgiftsadministratörer i nämnder 2020/381  

§ 79 Årsredovisningarnas struktur i Sävsjö kommun 2021/37  

§ 80 Process för upphandling av räddningstjänststation 
i Stockaryd 

2021/41  

§ 81 Yttrande på remiss från Finansdepartementet om 
lokal statlig närvaro 

2020/429  

§ 82 Kungörelse om samråd för Pionen 15 och 16, 
Högaholmsområdet 

2021/5  

§ 83 Medborgarförslag – höj livskvaliteten för äldre 
genom anpassning av kommunbilar till 
funktionshindrade 

2021/10  

§ 84 Medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön i 
anslutning till aktivitetsområdet i Vrigstad 

2020/403  

§ 85 Övriga ärenden   

§ 86 Godkännande av mötets genomförande   
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§ 58  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
 

5



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 59  

 

Informationsärende - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Energikontor Norra Småland ger ut nyhetsbrev där Sävsjö kommun omnämns 

för att ligga i framkant vad gäller att köra med biogasbilar. 95 % av resorna 
inom kommunen genomförs med gas som drivmedel. 

 Livsmedelsupphandling - nytt avtal gäller från första maj 2021, ett omfattande 
arbete med upphandlingen har gjorts som föregåtts av marknadsanalyser, 
träffar med LRF med flera aktörer. Cirka 1 000 produkter ingår i 
upphandlingen. Resultatet  av upphandlingen är att en stor del av 
upphandlade produkter är svenskproducerade.
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§ 60  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Fritidsanläggningarna i kommunen har varit stängda på inrådan av smittskyddsläkare 
till och med vecka 7, från och med vecka 8 öppnas anläggningarna upp för ungdomar 
och barn födda 2002 och senare. Dialogen fortsätter med föreningar kopplade till 
pandemin. 
 
Smittläget är fortfarande högt i kommunen, en nedgång kan märkas men känsligt läge 
råder. Risk för tredje våg. Ingen smitta finns för närvarande för boende på 
kommunens boenden, några fall finns bland personalen. 
 
Vaccinationer har kommit igång, i princip alla i grupp 1, det vill säga boende inom 
äldrevården, har hemsjukvård eller jobbar inom äldrevården, har fått första sprutan. 
En del har även fått andra sprutan. Jönköpings region står fast vid att vaccination ska 
ha erbjudits alla till midsommar.
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§ 61 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende – personalstatistik januari 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för januari 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik januari 2021. 
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§ 62 Diarienummer: KS 2020/142 

 

Informationsärende - riksidrottsgymnasium 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat om att inlämna ansökan om att starta 
ett riksidrottsgymnasium med inriktning motocross och enduro. En bedömning är att 
utbildningen skulle kunna starta läsåret 2022/2023. En ansökan om endast två år är 
för kort tid för uppstart av ny utbildning, därför har man för avsikt att också redan nu 
ansöka om att få bedriva denna utbildning även för perioden 2024–2028. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat  

den 13 januari 2021 § 21. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 upprättad av Stefan Claesson. 
3. Ansökan till Riksidrottsgymnasium inom motocross och enduro. 
4. Tjänsteskrivelse 2020-03-31, Riksidrottsgymnasium, motocross och enduro. 
5. Tjänsteskrivelse, Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan, 

promemoria U2020/04134/GV. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 63 Diarienummer: KS 2021/39 

 

Informationsärende - Boverkets Bostadsmarknadsenkät 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med 
Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) är att bidra till en kontinuerlig 
uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och 
tendenser inför den framtida utvecklingen. Enkäten innehåller kommunernas 
bedömningar och ger därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i 
hela landet. Bostadsmarknadsenkäten genomförs i samarbete med 
länsstyrelserna.  

Bostadsmarknadsenkäten består av sex delar: 

Del 1. Läget på bostadsmarknaden 
Del 2. Bostadsbyggande 
Del 3. Allmännyttan 
Del 4. Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen  
Del 5a. Läget för olika grupper – unga, studenter, nyanlända och de som inte 
är godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. 
Del 5b. Läget för olika grupper – äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
Del 6. Bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 8 februari 2021. 
2. Svarsjournal BME 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 64 Diarienummer: KS 2020/64 

 

Informationsärende – Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Christer Sjögren (S), kommunens representant i Kretslopp Sydost, informerar bland 
annat om nya rutiner och avgifter för fakturering och upplevda långa väntetider till 
kundservice samt redovisar svar från bolagets förbundsdirektör Maria Schade.
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§ 65 Diarienummer: KS 2021/47 

 

Informationsärende - Effektivitetsindex för kommuner enligt 
RKA 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Hösten 2019 fick Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i uppdrag av 
Finansdepartementet att inleda arbetet med att ta fram nyckeltal för produktivitet och 
effektivitet i kommunsektorn. Bakgrunden är att den demografiska utmaning som 
kommuner och regioner har framför sig, med ökande behov av välfärd, kommer att 
kräva förbättrad effektivitet. För att kommuner och regioner ska kunna fatta 
välgrundade beslut behövs ett faktaunderlag att diskutera utifrån – och det är här de 
nyckeltal som tagits fram och publicerat i RKA:s öppna och kostnadsfria databas 
Kolada spelar en viktig roll.  
 
Det är samtidigt viktigt att poängtera att dessa nyckeltal, samt de effektivitetsmått som 
tagits fram för denna rapport, är helt nya och under utveckling. Datatillgången är en 
starkt begränsande faktor och justeringar kan komma längre fram. Rapporten, som 
vänder sig till politiker och övergripande kommunal ledningsnivå samt till 
departement och myndigheter som följer kommunsektorn och dess effektivitet, 
fokuserar på kommunernas största verksamheter för att fånga de övergripande 
perspektiven. 

Beslutsunderlag 
1. SKR-rapport om effektivitetsindex. 
2. Presentation.
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§ 66 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Översiktsplanens fokusområden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att skicka fokusområdena till partigrupperna för inhämtande av synpunkter och gärna 
skriftliga yttranden till kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2021, samt 
 
att en avstämning av arbetet i partigrupperna ska göras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 23 mars. 

Sammanfattning 
Enligt svensk lagstiftning (plan- och bygglagen, kapitel 3) ska varje kommun i Sverige 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige 
beslutade den 11 december 2017 att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att inleda 
arbetet med en ny översiktsplan.  
 
Arbetet har påbörjats med att ta fram en ny översiktsplan och under sammanträdet 
ges en presentation med information om lagstiftningen kring översiktsplaneringen och 
om nuläget med översiktsplaneringen i Sävsjö kommun. I det inledande skedet av 
framtagandet av en översiktsplan rekommenderas det av Boverket att övergripande 
vision och mål för översiktsplanen tas fram. Med utgångspunkt från Sävsjö kommuns 
utvecklingsstrategi och med en bred förankring i organisationen har nu tre förslag till 
fokusområden tagits fram. Dessa grundar sig framförallt i visionen om att vi i Sävsjö 
kommun tillsammans skapar Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande 
kommun och föreslås bli vägledande för det fortsatta arbetet med översiktsplanen och 
dess ställningstaganden och avvägningar om lämplig markanvändning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 9 februari 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 13 juni 2017 § 107. 
3. Presentation. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 67 Diarienummer: KS 2020/397 

 

Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga detaljplaner 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om att 
uppdatera befintliga detaljplaner i kommunen i samband med kommande 
digitalisering. 
 
I sak har motionsställarna en korrekt bedömning av läget. Sävsjö kommun har många 
gamla och utdaterade detaljplaner och detta ställer stundtals till svårigheter vid 
bedömning i bygglovsskedet. Detaljplanerna har inte uppdaterats i den takt som är 
nödvändig. Så är dock situationen i nästan alla av landets kommuner.  
 
Det är endast i de få kommuner med ett riktigt hårt exploateringstryck och lönsamhet i 
detaljplaneupprättandet som kunnat hålla en godtagbar uppdateringsnivå, då 
kostnader för att upprätta en ny plan ofta utgör en stor del av den totala kostnaden för 
ombyggnaden på fastigheten. Detta är lönsamt för större byggherrar i 
storstadskommuner, men inte för småhusägare och i Sävsjö har nya detaljplaner 
hittills inte finansierats av privata medel, vilket görs i många andra kommuner. 

1. Beslutsunderlag 
2. Motion (SD). 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 19 januari 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 68 Diarienummer: KS 2020/297 

 

Framtida behov av boenden för äldre 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen bjuda in socialchef Linda 
Björk, demenssjuksköterska Greta Andersson samt socialnämndens ordförande 
Kerstin Hvirf för samtal om boende och vardag nu och i framtiden för personer med 
demens, samt 

att i övrigt överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att ställa sig bakom av socialchef Linda Björk genomförd utredning, 
 
att ge uppdrag till Sävebo AB att i samverkan med socialförvaltningen projektera för 
en ombyggnation av Ringgården i linje med utredningens förslag,  

att uppdra till socialförvaltningen att återkomma med en justering av befintlig 
äldreplan utifrån boendeutredningen och de förändringar som skett sedan antagandet, 
samt 

att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma 
med förslag till åtgärder för att det i linje med av fullmäktige antagen äldreplan ska 
finnas tillräckligt med bostäder anpassade för äldre och funktionshindrade. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit till socialnämnden att ta fram ett förslag 
på hur man ska organisera särskilda boenden i kommunen. Utredningen ska också ta 
fram förutsättningar, möjligheter, kostnader och konsekvensbeskrivning för en 
nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ att förelägga 
demensverksamhet där. 
 
Socialnämnden ställer sig bakom föreliggande utredning. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 13 januari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Linda Björk, daterad 2021-01-03. 
3. Boendeutredning 
4. Yttrande från pensionärsorganisationerna i Sävsjö kommun samt svar från 

kommunstyrelsens ordförande. 
5. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad den 17 

september 2020. 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 6 oktober 2020 och den 26 

januari 2021 § 29. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 69 Diarienummer: KS 2020/380 

 

Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021–2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta Bostadsförsörjningsplan för Sävsjö kommun 2021–2026. 

Sammanfattning 
En kommun är enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 
skyldig att ha gällande riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Dessa riktlinjer måste 
antas varje mandatperiod och förankras med berörda statliga och regionala 
myndigheter samt kommuner. Sävsjö kommuns nuvarande bostadsförsörjningsplan 
gäller 2014–2020.   

Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning ansvarar för framtagandet. 
Samverkan under arbetet med bostadsförsörjningsplanen har skett med ansvariga 
tjänstepersoner på socialförvaltningen, myndighetsförvaltningen och Sävebo. 
Dokumentet har varit ute på samråd där berörda nämnder och Sävebos styrelse har 
getts möjlighet att yttra sig. Även Länsstyrelsen och Regionen för Jönköpings län samt 
angränsande kommuner har getts möjlighet att yttra sig.  
 
De inkomna synpunkterna har gåtts igenom och presenteras i samrådsredogörelsen. 
Ett antal ändringar har genomförts med anledning av de inkomna synpunkterna. 

Beslutsunderlag 
1. Bostadsförsörjningsplan – Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sävsjö kommun 

2021–2026 (antagandehandling). 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 11 januari 2021. 
3. Samrådsredogörelse för samrådet av bostadsförsörjningsplan 2021–2026. 
4. Yttranden från socialnämnden och myndighetsnämnden. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 28 och  

den 9 februari 2021 § 50. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 70 Diarienummer: KS 2020/351 

 

Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
anta upphandlingspolicy för Sävsjö kommun.      

Sammanfattning 
Upphandlingsenheten har tagit fram ett förslag till upphandlingspolicy för Sävsjö 
kommun och samtliga kommunala bolag. Syftet med upphandlingspolicyn är att 
tydliggöra upphandlingsenhetens uppdrag som stödfunktion. Upphandlingspolicyn 
ska också bidra till att Sävsjö kommuns mål uppnås och att en god ekonomisk 
hushållning främjas. 
 
Samordnade upphandlingar inom bland annat det höglandsgemensamma samarbetet 
Höglandets Affärsstrategiska Råd (HAR) definieras också i upphandlingspolicyn.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 29 oktober 2020. 
2. Förslag till upphandlingspolicy.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

17



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 71 Diarienummer: KS 2020/396 

 

Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta föreslagna riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar, samt 
 
att riktlinjerna gäller från och med den 1 maj 2021 och tillsvidare. 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen genom gata/park har identifierat ett behov av riktlinjer för drift 
och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda vägar som en del i Sävsjö kommuns 
likabehandlingspolicy. Drift och underhåll inkluderar barmark- och vinterunderhåll 
för såväl statsbidragsberättigade vägar som utfartsvägar. 
 
Kriterier för statsbidrag enligt Trafikverket är att: Den ska vara cirka 1 kilometer eller 
längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett 
kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar 
eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.  
Sävsjö kommuns kriterier för utfartsväg är att: Vägen skall tjäna minst ett 
helårsboende med mantalsskrivning och vara mellan 100 och 1000 meter lång. 
Sträckan mäts från närmast anslutande väg till fastighetsgräns. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Riktlinjer för underhåll av enskilda vägar. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 8 december 2020. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 72 Diarienummer: KS 2020/405 

 

Internremiss om åtgärdsprogrammet "Anpassning till ett 
förändrat klimat" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram åtgärdsprogram för länet. 
Detta som en del av länets arbete med de nationella miljömålen. I Jönköpings län 
finns totalt fem åtgärdsprogram som alla består av åtgärder som berörda 
organisationer väljer att åta sig eller inte. Varje år följer länsstyrelsen upp respektive 
organisations åtaganden i åtgärdsprogrammen. 

Nu är det dags att ta fram nya åtgärdsprogram för Anpassning till ett förändrat klimat  
Åtgärdsprogrammet kommer att gälla mellan juni 2021-2025 och ersätter tidigare 
program som gällde mellan åren 2015-2019. Till och med 31 mars 2021 ges möjlighet 
för alla organisationer som vill att lämna synpunkter på förslaget, samt svara på vilka 
av åtgärderna som organisationen åtar sig att genomföra.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och hållbarhetsstrateg Veronika 

Johansson daterad den 15 december 2020. 
2. Remiss av åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 73 Diarienummer: KS 2020/419 

 

Internremiss om åtgärdsprogrammet "Minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram åtgärdsprogram för länet. 
Detta som en del av länets arbete med de nationella miljömålen. I Jönköpings län 
finns totalt fem åtgärdsprogram som alla består av åtgärder som berörda 
organisationer väljer att åta sig eller inte. Varje år följer länsstyrelsen upp respektive 
organisations åtaganden i åtgärdsprogrammen. 

Nu är det dags att ta fram nya åtgärdsprogram för Minskad klimatpåverkan  
2021–2025.  Åtgärdsprogrammet kommer att gälla mellan juni 2021–2025 och 
ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2015-2019. Till och med 31 mars 
2021 ges möjlighet för alla organisationer som vill att lämna synpunkter på förslaget, 
samt svara på vilka av åtgärderna som organisationen åtar sig att genomföra.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och hållbarhetsstrateg Veronika 

Johansson daterad den 15 december 2020. 
2. Remiss av åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021–2025   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 74 Diarienummer: KS 2021/34 

 

Anläggning av padelbanor av TK Orwak 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till att TK Orwak bygger en padelanläggning på fastigheten 
Eksjöhovgård 7:4 där nuvarande beachhandbollsplan är placerad, 
  
att ge förvaltningschefen för serviceförvaltningen i uppdrag att teckna arrendeavtal 
med TK Orwak, samt 
 
att ställa sig positiv till att medverka till finansiering av en flytt av beachhandbolls-
planen till annan plats. 

Sammanfattning 
Intresse har visats från föreningen TK Orwak att anlägga två padelbanor på 
fastigheten Eksjöhovgård 7:4 där nuvarande beachhandbollsplan är placerad. TK 
Orwak kommer själva bekosta uppförandet av anläggningen men inte bekosta en 
ersättningsplan för befintlig beachhandbollsplanen. TK Orwak önskar anlägga 
banorna bredvid de nuvarande tennisbanorna för att på så sätt samla racketsporten.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att TK Orwak bygger en 
padelanläggning på fastigheten Eksjöhovgård 7:4 där nuvarande beachhandbollsplan 
är placerad. Detta under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar extra medel för 
att bygga en ersättningsplan för den plan som försvinner.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 4 februari 

2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 9 februari 2021 § 48. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat  

den 10 februari 2021 § 24. 

Beslutet skickas till 
TK Orwak 
Serviceförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 75 Diarienummer: KS 2020/340 

 

Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till Sävsjö Padelcenter 
AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till ett kommande beredande sammanträde. 

Sammanfattning 
Sävsjö Padelcenter AB uttryckte förra året ett intresse av att bygga en större 
inomhushall för padel med fyra banor. Diskussion har förts med kommundirektören, 
vilket resulterade i att ett bygglov lämnades in avseende den plats man ansåg bäst 
lämpad. Ledamöterna i kommunstyrelsen informerades om projektet av 
kommundirektören. Ett arrende tecknades med kommunen eftersom man inte ville 
eller kunde invänta den tid som en avstycknings- och försäljningsprocess tar. Avsikten 
var dock att göra ett köp och företaget uttryckte en vilja att få avstycka och förvärva 
markområdet, vilket kommunstyrelsen godkände 2020-11-03. 

Ansökan om önskad avstyckning har inlämnats av kommunen till 
lantmäterimyndigheten. Önskat avstyckningsområde är även inmätt och de 
koordinater som inmätningen resulterade i har bifogats förrättningsansökan. Arealen 
som inmättes uppskattas till cirka 1 880 kvm. Då det föreligger en viss osäkerhet kring 
hur lantmäterimyndigheten kommer att ställa sig till förslaget om avstyckning, 
kommer en flexibilitet avseende arean på styckningslotten att vara nödvändig. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wågesson, mark- och exploateringsstrateg 

daterad den 8 januari 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-03 § 388 och 2021-01-26 § 27. 
3. Köpeavtal – del av Eksjöhovgård 7:4, inklusive bilagor. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 76 Diarienummer: KS 2021/33 

 

Yttrande gällande bygglov för padelanläggning Eksjöhovgård 
7:4. Englunds bygg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Bygglovsansökan har inkommit till myndighetsnämnden för byggnation av 
padelanläggning på fastigheten Eksjöhovgård 7:4 på Sävsjö Fritidscenter. Det är den 
privata entreprenören Englunds Bygg i Sävsjö AB som ansökt om bygglov och som har 
för avsikt att teckna ett arrendeavtal med Sävsjö kommun. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till inlämnad bygglovsansökan från 
Englunds Bygg Sävsjö AB för att bygga en padelanläggning på fastigheten 
Eksjöhovgård 7:4 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 4 februari 

2021. 
2. Kommunicering till sakägare-SMB-2021-36 
3. Situationsplan 
4. SMB-2021-36 
5. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat  

den 10 februari 2021 § 23. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Myndighetsförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 77 Diarienummer: KS 2021/36 

 

Kulturantikvarisk utredning om byggnaden Färgeriet i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utvecklingsavdelningen får i uppdrag att utreda kostnader för ett bevarande av 
byggnaden med hjälp av teknisk konsult som underlag till fortsatt beslut om 
byggnaden. 

Sammanfattning 
Färgeribyggnaden på Kopparslagaren 7 ägs idag av Sävebo AB. Fastigheten är i behov 
av renoveringsåtgärder och marken den ligger på är konstaterat förorenad. Sävsjö 
Hembygdsförening har inkommit med skrivelse där de önskar att byggnaden bevaras.  
 
Färgeribyggnaden tillhör en av Sävsjös äldsta sammanhängande stadsbebyggelse. I 
detta avseende är den speciell då den tillhör den ursprungliga trästaden. För att avgöra 
byggnadens värde beställdes en antikvarisk bedömning, som har utrett fastigheten. 
Den antikvariska utredningen fastställer att byggnaden bedöms vara särskilt värdefull 
bebyggelse inom PBL (plan- och bygglagen) och bör bevaras.  

Beslutsunderlag 
1. Antikvarisk bedömning från Jönköpings läns Museum. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 5 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 78 Diarienummer: KS 2020/381 

 

Personuppgiftsadministratörer i nämnder 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse förvaltningarnas nämndsekreterare till personuppgiftsadministratörer inom 
respektive nämnds ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Den 8 september 2020 (§ 297) fattade kommunstyrelsen beslut om att ge kommunens 
förvaltningar i uppdrag att ”utse representanter för deltagande i grupp för 
datasäkerhet och informationssäkerhet”. Inget beslut har ännu inkommit till 
kommunledningskontoret.  
 
För att förtydliga kommunstyrelsens beslut föreslår kommunledningskontoret att 
respektive nämnd utser en personuppgiftsadministratör via nämndsbeslut. Beslutet 
skickas till kommunledningskontoret. För att avlasta förvaltningarna kommer 
personuppgiftsadministratörerna inte att ingå i en dataskyddsgrupp 
utan ska verka som stödfunktioner och kontaktpersoner för dataskyddsförordningen 
på sin förvaltning gentemot dataskyddsombud och informationssäkerhetsspecialist på 
Höglandsförbundet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad  

den 3 november 2020. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 8 september 2020 § 297. 
3. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat den 13 januari § 8. 
4. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 2 december 2020 § 

124. 
5. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 9 december 2020 § 225. 
6. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen den 1 december 2020. 

Beslutet skickas till 
Nämnder och styrelser 
Karolina Olsson
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 79 Diarienummer: KS 2021/37 

 

Årsredovisningarnas struktur i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ändra dispositionen av årsredovisningen enligt lämnat förslag från 
ekonomiavdelningen. 

Sammanfattning 
Årsredovisningen är kommunstyrelsen rapportering av årets som gått. Dess primära 
målgrupp är kommunfullmäktige som också ska godkänna rapporten. Genom ett 
strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos 
övriga förtroendevalda, anställda, externa intressenter och medborgare. Det är 
kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning som reglerar när 
en årsredovisning ska upprättas och vad som ska ingå i den. Lagen anger att 
årsredovisningen ska bestå av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, sammanställda räkenskaper, noter samt drifts- och 
investeringsredovisning. Lagen reglerar inget kring verksamhetsredovisningen från 
nämnderna och bolagen utan detta är en frivillig del i årsredovisningen som 
tillkommit för att tillgodose informationsbehovet.  

Årsredovisningen har under årens lopp ökat i omfattning och under de senaste sju 
åren har den varit på över 100 sidor. Viss del av ökningen beror på att ny lagstiftning 
har tillkommit som reglerar vad som ska ingå i en förvaltningsberättelse och hur den 
ekonomiska redovisningen ska vara uppställd men den har också ökat beroende på att 
verksamhetsredovisningen från nämnder och bolag har ökat. Enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning ska årsredovisningen upprättas på ett 
överskådligt sätt och diskrimineringslagen föreskriver att information ska göras 
tillgänglig. Med tillgänglig menas att alla ska kunna ta del av informationen på lika 
villkor, oavsett om en person har en funktionsnedsättning. Då kommunens 
årsredovisning är så omfattande behöver den arbetas om för att göras mer tillgänglig. 
Ett första förslag i detta arbete är att dela upp årsredovisningen i två delar så att 
verksamhetsredovisningen läggs i en bilaga till årsredovisningen. På så vis blir själva 
årsredovisningen på enbart cirka 50 sidor och mer lättläst.  

Kommunfullmäktiges beslut i april gällande årsredovisningen blir då att de antar 
årsredovisningen inklusive bilagor.  

Förslaget på förändringen av årsredovisningen skapar inget merarbete eller 
merkostnader för kommunen då vårt nuvarande systemstöd Stratsys redan har 
funktionen att kunna dela upp årsredovisningen i olika delar. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomiavdelningen den 5 februari 2021. 
2. Förslag på årsredovisningens struktur från Kommunalekonomernas förening. 
3. Innehållsförteckning från Sävsjö kommuns årsredovisning 2019 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Nämnder och styrelser
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 80 Diarienummer: KS 2021/41 

 

Process för upphandling av räddningstjänststation i 
Stockaryd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att försälja avstyckad industrifastighet i Stockaryd till ett belopp om 25 kr kvm, samt 
 
att beslut om försäljningen fattas i samband med tilldelningsbeslut om byggnation av 
räddningstjänststation. 

Sammanfattning 
För att färdigställa förfrågningsunderlag för upphandling behöver processen kring 
markförsäljningen förtydligas och beslutas då upphandlingen inte kan annonseras 
utifrån oklara förutsättningar. Därav bör beslut om markpris och framtagande av 
köpehandlingar fattas på förhand.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 15 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 81 Diarienummer: KS 2020/429 

 

Yttrande på remiss från Finansdepartementet om lokal 
statlig närvaro 

Kommunstyrelsen beslutar 
att beakta yttrandet vid kommande planeringsarbete. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till regeringens remiss gällande lokal och 
statlig service. Vid genomgång av remissen har ett antal anmärkningar och 
reflektioner uppkommit som berör Sävsjö kommuns förhållning till de nationella 
direktiven. Dessa berör huvudsakligen principen om gles- och landsbygd, uppföljande 
av myndighetsråd, beaktning av kommunal självbestämmelse samt frågor om 
effektivisering för Sävsjö kommuns unika behov. Gällande det genomgående temat om 
centralisering och övergripande organisation för lokal service gäller även betänkandet 
för utvärdering av Sävsjö kommuns förhållanden. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till yttrande från kommunledningskontoret, daterat den 28 januari 

2021. 
2. En utvecklad Organisation för Lokal och Statlig Service-slutredovisning, 

finansdepartementet, daterad den 18 december 2020. 

Beslutet skickas till 
Karolina Olsson 
Utvecklingsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 82 Diarienummer: KS 2021/5 

 

Kungörelse om samråd för Pionen 15 och 16, 
Högaholmsområdet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kungöra ändringsförslaget för samråd. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för ändring av detaljplan genom 
tillägg, stadsplan för Högaholmsområdet i Sävsjö stad (Pionen 15 & Pionen 16), Sävsjö 
kommun.  

Då detta bedöms som en mindre ändring och tillägg till befintlig plan hanteras 
detaljplanen med ett begränsat standardförfarande vilket betyder att samrådskretsen 
avgränsas till de som direkt berörs av planändringen. Efter att samrådskretsen 
godkänt ändringsförslaget kan planändringen direkt prövas för antagande, utan att 
granskningsskedet behöver genomföras, till skillnad från det ordinarie förfarandet vid 
en ny detaljplanering.  

Ändringen av detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för ökad byggrätt och 
genom borttagning av tomtindelning möjliggöra för framtida fastighetsreglering. 
Exploateringen skulle innebära förtätning av området och att marken används i 
enlighet med planens syfte. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 15 februari 2021. 
2. Plankarta och planbeskrivning. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 26 januari § 38. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 83 Diarienummer: KS 2021/10 

 

Medborgarförslag – höj livskvaliteten för äldre genom 
anpassning av kommunbilar till funktionshindrade 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 9 april 2021. 

Sammanfattning 

Medborgarförslagets innebörd är att höja livskvaliteten för äldre genom att möjliggöra 
utflykter genom att några av kommunbilarna tillgänglighetsanpassas. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 84 Diarienummer: KS 2020/403 

 

Medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön i anslutning 
till aktivitetsområdet i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 9 april 2021. 

Sammanfattning 

Medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön i anslutning till aktivitetsområdet i 
Vrigstad genom hastighetsbegränsande åtgärder. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 85  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Avtackning av barn- och utbildningschef Stefan Claesson. 
 Projekt för att sälja obebodda hus. 
 Juridiska aspekter avseende vattenflöden i åar, ärende vid kommande 

beredande kommunstyrelse.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-02-23 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 86  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att samtliga 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 ledamöter och föredragande 
tjänstepersoner på distans. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus. 
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