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Utdragsbestyrkande 
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Mattias Wallsten, ställföreträdande räddningschef § 225 
Anneli Tellmo, förbundschef Höglandsförbundet § 224 
Katarina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet § 224 
Karolina Olsson, kanslisamordnare §§ 242, 243 
Tobias Mossbrant, digitaliseringsstrateg §§ 242, 243 
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 223, 235 
Helena Gill, vd Sävsjö Näringslivs AB § 221 
Patrick Blomström, näringslivschef § 221 
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Anslagsbevis 
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Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 218 Godkännande av ärendelista 5 

§ 219 Informationsärenden - tekniska ärenden 6 

§ 220 Informationsärende - coronapandemi 7 

§ 221 Informationsärende - näringslivsinformation 8 

§ 222 Informationsärende - personalstatistik april 
2021 

2021/46 9 

§ 223 Informationsärende - ekonomisk 
månadsrapport april 2021 

2021/132 10 

§ 224 Informationsärende - samråd 
Höglandsförbundets budget 2022 

2021/184 11 

§ 225 Informationsärende - tillsynsplan 2021, 
räddningstjänsten 

2021/185 12 

§ 226 Informationsärende - bårhusverksamheten i 
Sävsjö 

2020/413 13 

§ 227 Informationsärende - försäljning av 
tomtmark 

14 

§ 228 Informationsärende - grannyttrande bygglov 
för padel i Vrigstad 

2021/180 15 

§ 229 Informationsärende - granskning av 
samverkan utskrivningsklara patienter 

2021/105 16 

§ 230 Informationsärende - ansvarsfrihet för 
Höglandets överförmyndarnämnd 

2021/183 17 

§ 231 Informationsärende - slutlikvid Kretslopp 
Sydost 

2020/378 18 

§ 232 Svar på medborgarförslag om att tillåta 
ridning på banvallen Sävsjö - Torset 

2021/98 19 
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§ 233 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 
2020 samt hemställan om ansvarsfrihet 
avseende Kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län 

2021/163 20 

§ 234 Samråd inför fastställande av Mediacenter 
Jönköpings läns budget för år 2022 

2021/170 21 

§ 235 Budget 2022-2024 2021/166 22 

§ 236 Kommunfullmäktiges fokusområden 2021-
2022 
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2021/155 26 
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mandatperioden 2022-2026 
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§ 218   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.
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§ 219   

 

Informationsärenden - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas aktuella tekniska frågor, bland annat eventuellt 
framtagande av underhållsplaner för de vägar som kommunen sköter.
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§ 220  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisar Jan Holmqvist, kommundirektör, aktuellt pandemiläge. 
För närvarande har Sävsjö kommun lägst smittspridning i Jönköpings län. 70 % av 
invånarna i åldrarna 55-69 år är vaccinerade i dagsläget. Anpassningar i 
restriktionerna görs från den 1 juni, vid allmänna sammankomster eller offentliga 
tillställningar inomhus får 50 personer samlas under förutsättning av anvisade 
sittplatser. Frågan ställs om ett fysiskt sammanträde med kommunfullmäktige kan 
planeras inför juni månad alternativt avvakta till september. Kommunfullmäktiges 
presidium äger den frågan.
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§ 221   

 

Informationsärende - näringslivsinformation 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Information om aktuella näringslivsfrågor lämnades. En väg in, ett arbetssätt där flera 
kompetenser medverkar och har regelbundna möten för att snabbt kunna svara på 
frågor rörande företagande. Färre nyetableringar noteras under pandemin. Många 
företag mår bra, medan vissa näringsidkare kämpar med sämre lönsamhet kopplat till 
pandemin. Bra ranking för Sävsjö kommun vid Svenskt Näringslivs enkät avseende 
lokalt företagsklimat. Ett nätverk för hela länet vad gäller jämställdhet är under 
utveckling.
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§ 222 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende – personalstatistik april 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger personalstatistik för april månad 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik april 2021.
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§ 223 Diarienummer: KS 2021/132 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport april 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas ekonomisk månadsrapport april 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanfattning månadsrapport april 2021. 
2. Ekonomisk månadsrapport april 2021.
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§ 224 Diarienummer: KS 2021/184 

Informationsärende - samråd Höglandsförbundets budget 
2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet genomförs samråd med representanter från Höglandsförbundet 
inför budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024. Höglandets Ekonomi Service, 
HES, har tillkommit och Höglandets Kompetens har avvecklats. Redovisning lämnas 
även av revisorernas äskande om ökat anslag till revisorernas verksamhet.
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§ 225 Diarienummer: KS 2021/185 

 

Informationsärende - tillsynsplan 2021, räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas tillsynsplan 2021 avseende räddningstjänstens 
verksamhet. 
 
För Sävsjö kommun finns handlingsprogrammet för skydd och säkerhet som antagits 
av kommunfullmäktige. Handlingsprogrammet har ett underliggande dokument Plan 
för myndighetsutövning. Denna plan beskriver hur räddningstjänsten ska bedriva 
tillsyn över den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2-4 §§ Lag (SFS 2003:778) om 
skydd mot olyckor och Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Mattias Wallsten, ställföreträdande 

räddningschef, daterad den 11 maj 2021. 
2. Tillsynsplan 2021.
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§ 226 Diarienummer: KS 2020/413 

 

Informationsärende - bårhusverksamheten i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen i Region Jönköpings län beslutade den 24 november 2020, att flytta 
bårhusverksamheten i Sävsjö och Vetlanda till det nya bårhuset inom 
Höglandssjukhuset i Eksjö.  
 
Under 2021 har ytterligare diskussioner förts mellan Region Jönköpings län och 
Sävsjö kommun. Diskussionerna har lett fram till en överenskommelse som slår fast 
att Sävsjö kommun, genom fastighetsägaren Sävebo AB, tar över ansvar och drift av 
bårhusverksamheten i Sävsjö från och med 1 juni 2021. 
 
Sävsjö kommun kommer att teckna ett hyresavtal med fastighetsägaren Sävebo AB. 
Sävebo AB kommer att renovera och bygga om bårhuset med start under augusti 2021 
och det beräknas vara klart till november 2021. Under den tiden hänvisar Sävsjö 
kommun till Eksjö bårhus.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse upprättad av Region Jönköpings län och Sävsjö kommun daterad  

den 4 maj 2021. 
2. Överenskommelse mellan Region Jönköpings län och Sävsjö kommun daterad 

den 4 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Sävebo AB
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§ 227   

 

Informationsärende - försäljning av tomtmark 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kristin Nilsdotter Isaksson redovisar pågående projekt för tomtmark vid Tällevad i 
Sävsjö. Området är sankt och det är ett komplext projekt. Projektering sker för hela 
området men byggnationen planeras att delas upp i etapper. Den framtida 
exploateringen av området diskuterades vid sammanträdet.
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§ 228 Diarienummer: KS 2021/180 

 

Informationsärende – grannyttrande bygglov för padel i 
Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat två grannyttranden avseende 
bygglovsprövningar i Vrigstad kopplade till lokaler för padel. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och 

utvecklingschef, daterade den 11 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Myndighetsnämnden 
Utvecklingsavdelningen
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§ 229 Diarienummer: KS 2021/105 

 

Informationsärende - granskning av samverkan 
utskrivningsklara patienter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 
 
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län i 
samverkan med länets kommunrevisioner genomfört en granskning av hur samverkan 
kring utskrivningsklara patienter fungerar.  
 
Den revisionsfråga som ska besvaras är: Utövar styrelse och nämnder en tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll över samverkan kring utskrivningsklara patienter?  
 
Efter genomförd revision och genomgång och bedömning av samtliga kontrollmål görs 
den samlade revisionella bedömningen att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård delvis säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över 
samverkan kring utskrivningsklara patienter. 
 
Socialförvaltningen bedömer att samverkan är god mellan kommun och region. Sävsjö 
kommun är en av länets tre kommuner som genom snabb hemtagning inte har haft 
några betalningsdygn under mätperioden. Arbetet med trygg hemgång utvecklas 
kontinuerligt i samverkan med regionen. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring utskrivningsklara 

patienter. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen daterad den 28 april 2021. 
3. Protokollsutdrag socialnämnden daterad den 12 maj 2021 § 93. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
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§ 230 Diarienummer: KS 2021/183 

 

Informationsärende - ansvarsfrihet för Höglandets 
överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för information om att Vetlanda 
kommunfullmäktige beviljat Höglandets gemensamma överförmyndarnämnd 
ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommuns överförmyndarverksamhet bedrivs i dag gemensamt med flera 
kommuner på Höglandet genom en gemensam nämnd som organisatoriskt ligger 
under Vetlanda kommun. Detta innebär att det är Vetlanda kommun som hanterar 
frågan om att bevilja nämndens ledamöter ansvarsfrihet vilket fullmäktige i Vetlanda 
beslutade om den 28 april 2021 § 94. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Vetlanda kommunfullmäktige daterat  

den 28 april 2021 § 94. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 231 Diarienummer: KS 2020/378 

 

Informationsärende - slutlikvid Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 
 
att vid ett kommande sammanträde med kommunstyrelsen bjuda in förbundschef 
Maria Schade för information om Kretslopp Sydost. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2021 § 17 beslutades att 
finansiering av övertagandeavtalet för avfallssamverkan, cirka 7,8 mkr, ska ske genom 
ianspråktagande av kommunens likvida medel. 
 
Sävsjö kommuns medlemsandel är 6,21 % (Sävsjös invånarantal i förhållande till det 
totala antalet invånare i förbundets åtta medlemskommuner). Efter slutlig 
sammanställning och fördelning mellan respektive kommuner hamnar Sävsjö 
kommuns andel på 7,6 mkr. 
 
Christer Sjögren (S), Sävsjö kommuns representant i Kretslopp Sydost, informerar 
även om verksamheten vid sammanträdet. 

18



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-25 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 232 Diarienummer: KS 2021/98 

Svar på medborgarförslag om att tillåta ridning på banvallen 
Sävsjö - Torset 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att det ska bli 
tillåtet att rida på gamla banvallen. Anledningen är att det är mycket bussar som kör 
på väg 869, vilket gör att den vägen inte lämpar sig för ridning. Många stigar i 
området leder också till banvallen. 

Enligt § 19 i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna antagna av 
kommunfullmäktige 2013-12-16 är det inte tillåtet att rida eller leda hästar på före 
detta järnvägsbanken mellan väg 128 och Torset Gåvan Sävsjö. 

Genom att tillåta ridning på gamla banvallen skulle Sävsjö kommun behöva lägga 
mycket tid och resurser för att underhålla banvallen. Detta bedöms inte rymmas 
inom befintlig budget och personal. 

Beslutsunderlag 1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad den 13 april 2021 § 155.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 14 maj 2021.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

19



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-25 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 233 Diarienummer: KS 2021/163 

 

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2020 samt 
hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende år 2020, 
samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2020. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till medlemskommunerna. Revisorerna för 
Mediacenter Jönköpings Län tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna 
beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna 
årsredovisningen för år 2020, samt bevilja direktionen för Mediacenter Jönköpings 
län ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 
2. Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2020. 
3. Revisionsberättelse år 2020 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 

län. 
4. Revisionsrapport. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 234 Diarienummer: KS 2021/170 

 

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns 
budget för år 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att Sävsjö kommun för sin del tillstyrker föreliggande förslag till budget och 
medlemsavgift på 305 000 för år 2022 avseende kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har till medlemskommunerna 
överlämnat förslag till budget 2022 för samråd. Samråd med medlemskommunerna 
ska äga rum innan budgeten fastställs av direktionen som ska ske före november 
månads utgång. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse upprättad av Mediacenter Jönköpings län daterad den 3 maj 2021. 
2. Målsättningar och ekonomisk treårsplan 2022–2024. 
3. Resultaträkning och balansräkning. 

Beslutet skickas till 
Mediacenter Jönköpings län 
Ekonomiavdelningen
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§ 235 Diarienummer: KS 2021/166 

 

Budget 2022–2024 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas förutsättningar för driftsbudget och investeringsbudget 
2022–2024. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till driftsbudget 2022–2024. 
2. Förslag till investeringsbudget 2022–2024. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 236 Diarienummer: KS 2021/173 

 

Kommunfullmäktiges fokusområden 2021–2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att tillföra de fyra fokusområdena sammanlagt 550 000 kronor för år 2021 och att 
satsningen finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt 
 
att i övrigt hänskjuta ärendets behandling till budgetberedningens pågående arbete.  

Sammanfattning 
Ledningsgruppen har under året utsett arbetsgrupper som ska arbeta med de 
fokusområden som är kopplade till kommunfullmäktiges mål: 
 

1. Tillväxt, 
2. Jämställdhet, 
3. Barn och unga i riskzonen, 
4. Barns rätt.  

 
Arbetsgrupperna har fått i uppdrag att redovisa hur arbetet med fokusområdena ska 
organiseras och utföras under året, samt eventuella kostnader för arbetet. Projektens 
omfattning, längd och vilka insatser som planeras för de olika fokusområdena 
varierar, detsamma gäller för de beräknade kostnaderna 
 
För fokusområdens arbete begärs därmed följande i anslag för oförutsedda behov.  

Fokusområde: Tillväxt 
Inga ytterligare medel begärs för 2021 (se dock beslut kommunstyrelsen 2021 § 10 och 
kommunstyrelsen 2021 § 120 där beslut tagits om finansiering av delar i det som nu 
ingår i det samlade arbetet med fokusområdet). 

Fokusområde: Jämställdhet 
Inga medel begärs för 2021. 

Barn och unga i riskzonen  
Begärda medel är 450 tusen kronor. 

Barns rätt   
Begärda medel är 100 tusen kronor.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 20 maj 2021. 
2. Presentation av arbete med fokusområde: tillväxt.  
3. Presentation av arbete med fokusområde: jämställdhet. 
4. Presentation av arbete med fokusområde: barn och unga i riskzonen. 
5. Presentation av arbete med fokusområde: barns rätt.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 237 Diarienummer: KS 2021/195 

 

Inspel till Regional transportplan för Jönköpings län 2022-
2033 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt  
 
att ställa sig bakom inspel med svar på frågeställningar för respektive åtgärdsområde.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län inväntar regeringens direktiv för upprättande av 
transportplanerna, vilket väntas i slutet av juni. För att inte tappa tid görs nu en 
inventering av kommunala behov och brister. Denna inventering ska inte ses som ett 
formellt ställningstagande från kommunen utan kommer att behandlas som 
arbetsmaterial i framtagande av den regionala transportplanen. Det är dock viktigt att 
inspelet ska fånga upp de mest väsentliga behoven och bristerna som finns i 
kommunen. Inspelet ska följa den mall med frågeställningar som Region Jönköpings 
län i förväg skickat ut och lämnas in senast 14 juni. Inspelet kommer att formuleras 
klart och färdigställas efter den politiska beredningen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen upprättad  

den 19 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Region Jönköpings län
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§ 238 Diarienummer: KS 2021/155 

 

Remissvar miljökonsekvensbeskrivning, regional 
transportplan 2022-2033 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta utvecklingsavdelningens skrivelse som Sävsjö kommuns remissvar till 
avgränsningssamrådet.  

Sammanfattning 
I samband med upprättandet av den regionala transportplanen ska Region Jönköpings 
län göra en miljöbedömning av dess konsekvenser. Detta eftersom genomförandet av 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning innefattande 
en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas i enlighet med Miljöbalken 6 
kap 3§. Ett avgränsningssamråd sker med kommuner, länsstyrelse och andra berörda 
myndigheter. Syftet med detta avgränsningssamråd är att få miljöbedömningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen att koncentreras kring de miljöfrågor som har störst 
betydelse och påverkan av denna transportplan. Miljöbedömningen ska avgränsas 
geografiskt, tidsmässigt och i sak, det vill säga hur olika inriktningar i transportplanen 
ger olika utfall.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss från Region Jönköpings län. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 19 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Region Jönköpings län 
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§ 239 Diarienummer: KS 2021/95 

 

Avfallsplan Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att godta Kretslopp Sydosts förslag till kommungemensamma mål för avfallsplanen. 

Sammanfattning 
Kretslopp Sydost har i samråd med tjänstepersoner från medlemskommunerna tagit 
fram förslag till kommungemensamma mål för avfallsplanen.  
 
Enligt miljöbalken kapitel 15 §41 ska alla kommuner ha en avfallsplan som ska antas 
av kommunfullmäktige. Kretslopp Sydosts förbundsordning har gett bolaget i uppdrag 
att ta fram en gemensam avfallsplan som ska antas av de åtta kommunerna. I 
Naturvårdsverkets föreskrifter regleras innehållet i avfallsplanen. Avfallsplanen ska 
hantera ett antal målområden som går utanför Kretslopp Sydosts uppdrag och därför 
har bolaget i samråd med tjänstepersoner från medlemskommunerna tagit fram 
förslag på mål för de målområdena som berör dem: 

- Avfallsminimering för kommunala verksamheter 
- Förebygga och begränsa nedskräpning 
- Fysisk planering och avfall 

 
De här tre målområdena ska nu förankras av de åtta medlemskommunerna politiskt.  
 
Efter att alla medlemskommunerna har förankrat förslagen till mål ska Kretslopp 
Sydost arbeta vidare med hela Avfallsplanen som enligt tidplanen ska gå ut på samråd 
i slutet av 2021. Samrådet kommer att rikta sig mot allmänheten och statliga 
myndigheter och därför är det viktigt att det redan innan samrådet finns en 
samstämmighet mellan medlemskommunerna om de målområden som berör deras 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. Kommungemensamma mål avfallsplan Kretslopp Sydost 
2. Information om tidplan och arbetsprocess för Avfallsplan 2023–2030 samt 

kommungemensamma mål. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad 

den 14 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 240 Diarienummer: KS 2021/167 

 

Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av 
kommunal räddningstjänst 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättat förslag till avtal avseende övergripande ledning vid 
räddningsinsatser med tillhörande ekonomisk kalkyl, samt  
 
att uppdra åt räddningschefen att teckna avtal när slutgiltigt avtal föreligger enligt 
inriktningen. 

Sammanfattning 
Revidering av lag om skydd mot olyckor syftar till att göra räddningstjänsten 
effektivare. I den är en av inriktningarna att skapa en tydligare ledningsorganisation 
med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en ledning av räddningstjänsten. 
Det handlar också om möjligheten att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt. 
Räddningstjänsten behöver stärka sin förmåga för att möta samhällets krav att leda, 
samordna, organisera samt anpassa och utveckla sig för att kontinuerligt kunna 
leverera ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för människor som bor 
och vistas i kommunerna. En avsiktsförklaring om samarbete i Räddningsregion 
Sydöstra Sverige (RSöS) finns framtagen. 

Inom Räddningsregionen RSÖS ingår tre operativa system: 

 Räddningstjänsterna i Södra Sörmland och Östergötland 
 Räddningstjänsterna i södra Kalmar län 
 Räddningstjänsterna i Räddsam F, RäddSam Kronberg, Blekinge län och 

norra Kalmar län. 

Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt operativt system inklusive 
ledningssystem för övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser 
för räddningstjänsterna i Räddsam F, RäddSam Kronberg, Blekinge län och norra 
Kalmar län. Det är också ett operativt system som kan verka proaktivt över hela 
området och som på ett övergripande plan kan bedöma och agera på risker i 
samhället. 

Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 12 till 15 kronor per kommun-
invånare för år 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommundirektör, daterad  

den 9 maj 2021. 
2. Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. 
3. Ekonomiska rutiner. 
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Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Ekonomiavdelningen
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§ 241 Diarienummer: KS 2021/169 

 

Riktlinjer vid inköp av konst 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommundirektör Jan Holmqvist och förvaltningschef Erika Tor 
Rundblad att ge förslag till riktlinjer vid inköp av konst. 

Sammanfattning 
Kommunen saknar riktlinjer för kulturell utsmyckning i kommunen. Som underlag för 
ställningstaganden vid till exempel nybyggnationer, föreslås att riktlinjer arbetas fram 
för inköp av konst. 

Beslutet skickas till 
Jan Holmqvist 
Erika Tor Rundblad
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§ 242 Diarienummer: KS 2021/119 

 

Remiss om kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om en gemensam digital ingång 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta kommunledningskontorets förslag till remissvar som sitt eget, till 
Infrastrukturdepartementet.  

Sammanfattning 
Sävsjö kommun är remissinstans till förslag om ny lag och en ny förordning med 
kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av 
information, förfaranden samt hjälp och problemlösningstjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/2012. 
 
Kommunledningskontoret har i remissvaret samverkat med Eksjö kommun som också 
är utvald remissinstans.  
 
Med stöd av EU-förordningen ska en gemensam digital ingång inrättas i syfte att 
minska den administrativa bördan för privatpersoner och företag när de utövar sin 
rätt till fri rörlighet och utför ärenden eller bedriver verksamhet över gränserna. 
Ingången ska integreras i den befintliga portalen Ditt Europa - Your Europe 
(europa.eu) och fungera som en central kontaktpunkt där länkar ger tillgång till 
webbsidor med information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster 
som är publicerade på nationell eller EU-nivå. 
 
Förslag till ändring handlar om att under behöriga myndigheter lägga till kommunala 
myndigheter som har ett specifikt ansvar för hela eller delar av ett 
informationsområde, ett förfarande eller en hjälp- och problemlösningstjänst som 
omfattas av tillämpningsområdet hos den aktuella förordningen.  
 
Förordningen trädde i kraft i december 2018, men ska börja tillämpas stegvis. För 
kommunala myndigheter inträder skyldigheten att som behöriga myndigheter 
tillgängliggöra information och hjälp- och problemlösningstjänster den 12 december 
2022. Från och med december 2023 ska de förfarande som omfattas av EU-
förordningen finnas tillgängliga via ingången. 
 
En behörig myndighet kan behöva anpassa sin information och sina förfaranden för 
att till exempel uppfylla förordningens kvalitets- och funktionskrav. I denna del kan 
kommissionen i viss utsträckning bidra med kostnadsfri översättning och hjälpa till 
med att identifiera finansiering som är tillgänglig genom olika fonder och program. 
Sådan finansiering kan till viss del täcka kostnader för den IT-anpassning och IT-
utveckling som kan behövas på nationell nivå. 
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Synpunkter på betänkandet är: 
Utifrån remissen är det svårt att se omfattningen av hur det kommer att påverka oss 
som kommun. Men två aspekter som skulle kunna påverka oss och som vi skulle vilja 
ha mer information eller förtydligande av är; 
 

1. Om det är ärenden hos en kommun som ska kunna utföras direkt genom 
portalen Ditt Europa - Hur ska eventuella översättningar och anpassningar i 
IT-system inom kommunen finansieras? 

 
2. Det behöver förtydligas vilken typ och omfattning av information, en kommun 

som behörig myndighet ska tillhandahålla. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till svar på remiss från kommunledningskontoret, daterat  

den 12 maj 2021. 
2. Remiss om ”Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en 

gemensam digital ingång” från Infrastrukturdepartementet, daterad  
den 30 mars 2021. 

3. Remissmissiv från Infrastrukturdepartementet, daterad den 30 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 
Kommunkansliet
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§ 243 Diarienummer: KS 2021/174 

 

Rekommendation om digitala verktyg för mandatperioden 
2022–2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att besluta om rekommenderad lösning för surfplattor inför kommande mandatperiod, 
 
att kostnaden behandlas vid kommande budgetberedning, samt 

 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Surfplattor till förtroendevalda infördes i början av mandatperioden 2018–2022 i 
samband med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. 
Inriktningen vid införandet av surfplattorna var att enheterna främst skulle 
användas för att de förtroendevalda skulle ta del av handlingarna med möjlighet till 
omvärldsbevakning (genom surf).   
 
För förtroendevalda och den politiska administrationen innebär förändringen en 
omställning från papperskallelser till digitalt kallelser och utskick.     
Coronapandemin skulle även påvisa att surfplattorna hade ett annat 
användningsområde, nämligen som ett verktyg för digitala videomöten. Surfplattorna 
har varit ett viktigt verktyg för att kunna genomföra digitala sammanträden med alla 
ledamöter närvarande.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 10 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Budgetberedningen
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§ 244 Diarienummer: KS 2021/189 

 

Kommunal ledningsplats - datahallen, Djurgårdsgatan 6 i 
Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anslå 500 000 kronor till fastighetsavdelningen till nytt passersystem med 
inloggning,  
 
att uppdra åt SavMAN AB att hantera tillträde till kommunikationshallen i samråd 
med fastighetsavdelningen, samt 
 
att finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsens investeringsanslag. 

Sammanfattning 
I samband med att Kommunal ledningsplats infördes i Kommunalhuset år 2008 
byggdes datahallen på Djurgårdsgatan 6 i Sävsjö. Den har sedan dess tjänstgjort som 
datahall för SavMAN AB, Höglandets IT samt försörjt Sävsjö kommuns kommunala 
ledningsplats.  

Nu har Höglandets IT aviserat att de lämnar datahallen och outsourcar stora delar av 
innehållet i sin datahall. Datahallar har en tendens till att konsolideras i Sverige, men 
behovet av så kallade kommunikationshallar ökar i takt med att infrastrukturen byggs 
ut, framförallt gällande operatörer för mobilnät samt annan datakommunikation.  

Här har Sävsjö som ort en stor fördel då det finns mycket fiber som möter i alla 
väderstreck. Dessutom så kan SavMAN AB erbjuda mycket internetkapacitet, vilket 
också efterfrågas.  

För att möta de nya kraven behövs en del reinvesteringar och kompletteringar 
gällande skalskydd, möjlighet till inplacering, säker el med mera. SavMAN AB ha ett 
uttalat ansvar för detta, men finansiering gällande byggnaden måste Sävsjö kommun 
ta som fastighetsägare.  

Nuvarande hyresmodell kommer att ses över, där SavMAN AB och Sävsjö kommun 
säker ledningscentral delar på hyran. Höglandets IT, som idag är en hyresgäst, blir i 
det nya konceptet hyresgäst till SavMAN AB. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 245 Diarienummer: KS 2021/193 

 

Coronastöd till föreningar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avdela 200 tkr för att fördela till föreningar som gör satsningar inom fullmäktiges 
fokusområde - barn- och unga i riskzon, 
 
att avdela 200 tkr för att fördela till föreningar som vill göra särskilda aktiviteter för 
uppstart efter pandemi, 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att fördela bidragen utifrån inkomna 
ansökningar, samt 
 
att den samlade kostnaden på 400 tkr ska belasta kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov. 

Sammanfattning 
Coronapandemin har negativt påverkat föreningarna i Sävsjö kommun.  Ordföranden i 
kultur- och fritidsnämnden och chefen för serviceförvaltningen har därför fått i 
uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att göra en skrivelse till kommunstyrelsen med 
förslag till extra Coronastöd till föreningslivet.  

Föreningarnas arbete och engagemang är en viktig del i att invånarna ska må bra och 
trivas i Sävsjö kommun. Föreningarna gör ett viktigt arbete när de är med och bidrar 
till att barn och ungdomar får ett intresse för livet. Pandemin har gjort att 
föreningarna har haft små möjligheter att få in intäkter på grund av uteblivna 
aktiviteter, i vissa föreningar har medlemmarnas engagemang minskat. Avsikten med 
det extra stödet är att alla föreningar ska ha möjlighet att söka ett bidrag för en 
aktivitet eller ett utvecklingssteg. Detta för att möjliggöra för föreningarna att när 
pandemin är över åter få igång sin verksamhet fullt ut. 

Psykisk ohälsa är ett allt större problem och det drabbar många unga personer. Ett 
område där också föreningarna kan vara med och bidra med viktiga insatser. Det är 
därför angeläget att medel också särskilt öronmärks till föreningar som vill göra 
satsningar inom kommunfullmäktiges fokusområde Barn- och unga i riskzon. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 12 maj 2021 § 62. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 20 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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§ 246   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden noterades vid sammanträdet.
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-25 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 247   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Stiftelsen Sveriges Nationaldag med promemoria: Nationaldagen 2021.  

KS 2021/191 
 Skrivelse/medborgarförslag. KS 2021/186 
 Fullmakt som ombud för Sävsjö kommun, årsstämma Coompanion.  

KS 2021/190 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-25 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 248   

 

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 närvarande kommunstyrelsens 
ledamöter på distans förutom kommunstyrelsens ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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