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§ 90 Informationsärende - överläggning med Region 
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2020/413  
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§ 93 Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 2020/351  

§ 94 Process för upphandling av räddningstjänststation 
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§ 87  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 88  

 

Informationsärenden- coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Jan Holmqvist informerar om coronapandemin.  
Ingen smitta i de högsta åldersgrupperna. Smittspridningen ökar bland ungdomar. 
Folkhälsomyndigheten har gjort olika scenarier på smitta utifrån eventuell tredje våg. 
De muterade varianterna är mer smittsamma. Nedgång i smittspridningen förväntas 
framåt juni kopplat till vaccinationerna. Prognosen är att den stora gruppen, fas 4, 
kommer igång med vaccinering under april månad. 
 
Den kommunala verksamheten är inte lika ansträngd som den varit tidigare. Mycket 
diskussioner med föreningar om när fritidsanläggningar kan öppnas. Tufft läge för 
kommunens matställen.  
 

5



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-03-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 89  

 

Informationsärende - insats vid drunkningsolycka 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
Kommundirektör Jan Holmqvist informerar om drunkningsolycka där fyra personer 
förolyckades i Vallsjön. Ett stort räddningspådrag genomfördes. Tre av de fyra var 
boende i Sävsjö kommun, vilket medförde ett stort massmedialt tryck på kommunen. 
Kommunens Posom-grupp, (Psykiskt- och socialt omhändertagande) aktiverades. 
 
Kommunstyrelsens ordförande framför en eloge till all personal som bidrog på olika 
sätt i samband med olyckan och den stora arbetsinsats som gjordes. 
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§ 90 Diarienummer: KS 2020/413 

 

Informationsärende - överläggning med Region Jönköpings 
län om bårhus 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har flaggat för nedläggning av bårhuset i Sävsjö. Sävebo AB 
äger fastigheten och de arbetar med att ta fram förslag till upprustning av bårhuset. 
Detta ska presenteras vid en kommande överläggning mellan regionen och 
kommunen.  
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§ 91 Diarienummer: KS 2020/297 

 

Framtida behov av boenden för äldre 

Kommunstyrelsen beslutar 
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, 

att i linje med utredningens förslag ska det i projekteringen beaktas det behov som 
finns av boende för personer med demensdiagnos, 

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

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, samt 

att delredovisning av uppdraget ska lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde  
den 22 juni 2021. 

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, den 26 

januari 2021 § 29 och den 23 februari 2021 § 68.  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Sävebo AB 
Jan Holmqvist
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§ 92 Diarienummer: KS 2020/380 

 

Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021–2026  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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, 

den 9 februari 2021 § 50 och den 23 februari 2021 § 69. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 93 Diarienummer: KS 2020/351 

 

Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 70. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 94 Diarienummer: KS 2021/41 

 

Process för upphandling av räddningstjänststation i 
Stockaryd 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att sälja avstyckad industrifastighet i Stockaryd till ett belopp om 25 kr per 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. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelse den 23 februari 2021 § 80. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

11



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-03-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 95 Diarienummer: KS 2020/396 

 

Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 71. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 96 Diarienummer: KS 2020/405 

 

Internremiss om åtgärdsprogrammet "Anpassning till ett 
förändrat klimat" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta utvecklingsavdelningens skrivelse som svar från Sävsjö kommun på remiss 
från Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

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. 

Nytt åtgärdsprogram är aktuellt 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.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 72.  

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Länsstyrelsen 
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§ 97 Diarienummer: KS 2020/419 

 

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

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta utvecklingsavdelningens skrivelse som svar från Sävsjö kommun på remiss 
från Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

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. 

Nytt åtgärdsprogram för Minskad klimatpåverkan 2021–2025 är aktuellt.  
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. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 73.   

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Länsstyrelsen 
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§ 98 Diarienummer: KS 2021/33 

 

Padelanläggning Eksjöhovgård 7:4. Englunds bygg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till padelanläggning på del av fastigheten Eksjöhovgård 7:4, samt 
 
att ge förvaltningschefen för serviceförvaltningen i uppdrag att teckna arrendeavtal 
med Englunds Bygg i Sävsjö AB. 

Sammanfattning 
Bygglovsansökan har beviljats av myndighetsnämnden för byggnation av 
padelanläggning på fastigheten Eksjöhovgård 7:4 på Sävsjö Fritidscenter. Det är den 
privata entreprenören Englunds Bygg i Sävsjö AB som har för avsikt att teckna ett 
arrendeavtal med Sävsjö kommun. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förfrågan från Englunds Bygg Sävsjö 
AB om 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 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 23 februari 2021 § 76 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Englunds Bygg i Sävsjö AB
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§ 99 Diarienummer: KS 2021/66 

 

Digital signering av protokoll 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna att kommunstyrelsens protokoll kan signeras digitalt från och med  
sammanträdet den 9 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta 
att godkänna att kommunfullmäktiges protokoll kan signeras digitalt från och med 
sammanträdet den 22 mars 2021. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommuns nämnder har övergått till digital nämndadministration, vilket innebär att 
handlingar distribueras elektroniskt. Som en följd av digitaliseringen föreslås att det ska vara 
möjligt att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll kan signeras med digitala 
underskrifter. En säker teknisk lösning för detta finns i kommunen och avsikten är att denna 
ska användas. 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Kommunfullmäktige
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§ 100 Diarienummer: KS 2021/38 

 

Medborgarförslag om utökning av uppläggningsplats för snö 
vid Djurgårdsstugans parkering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för yttrande senast  
den 23 april 2021.  

Sammanfattning 
I Sävsjö finns en uppläggningsplats för snömassor vid Djurgårdsstugan. I samband 
med etablering av förskolan har halva parkeringsplatsen tagits i anspråk som 
parkering till förskolan. Detta medför att en större del av ytan används till snöupplag, 
vilket gör att antalet parkeringsplatser minskar för dem som önskar använda 
fritidsområdet. Medborgarförslagets mening är att parkeringsytan bör utökas.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 101  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till kommunfullmäktiges presidium meddela att det utifrån en dialog mellan 
partierna finns en samstämmighet om att nästa sammanträde med 
kommunfullmäktige den 22 mars kan genomföras med alla ordinarie ledamöter och 
att respektive partis gruppledare påtar sig uppgiften att se till att ledamöterna i 
partigruppen är närvarande och har kameran påslagen under hela sammanträdet, 
samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
 Amorteringsfrihet för Kulturhuset under år 2021. KS 2021/62 
 Kommunfullmäktige den 22 mars. KS 2021/19 
 Invigning av Aleholmsskolans entré torsdagen den 18 mars klockan 16:00 
 Företagsklimatsundersökning, svarsfrekvens 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Kulturhuset. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 26 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Partiernas gruppledare 
Kommunfullmäktiges presidium
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-03-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 102  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Tillgång till toalett i Sävsjö centrum för länstrafiken och bussbolag 
 Industrilokaler 
 Sockerklaras lekplats 
 Samverkan om hantering av utarrenderad tomt för tillfälligt boende 
 Partistöd måste sökas före juni månads utgång, men det kan accepteras att 

ansökan kompletteras med handlingar vid ett senare tillfälle under året, detta 
med anledning av pågående pandemi. 2021/83 

 Upphandling av byggnation av gång- och cykelväg i Rörvik. 2018/154 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-03-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 103  

 

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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