
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt sammanträde, Sävsjö kommun, tisdagen den 8 juni 2021                       
klockan 13:15 – 16:30. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus. 
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Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
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Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Anette Gustafsson (C) ersätter Matilda Henriksson  
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Christer Sandström §§ 251, 253, 254, 256–260, 
262–264 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-06-08 

Anslagsdatum: 2021-06-11 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-07-03 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 249  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 250   

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att rekommendera kommunfullmäktiges presidium att med anledning av 
smittspridning genomföra kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni digitalt, 
samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuellt 
pandemiläge. Smittspridningen har vänt svagt nedåt, Sävsjö ligger fortfarande högt 
jämförelsevis med omkringliggande kommuner. Samtliga sammankomster inom 
kommunen som inte är nödvändiga är inställda, som avslutningsfester och liknande. 
Åtta personer gäller för privata sammankomster.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 251 Diarienummer: KS 2021/88 

 

Informationsärende - anmälan av personuppgiftsincident om 
telefoni 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
Under våren anmäldes två personuppgiftsincidenter av Sävsjö kommun: 
 

 Överhöring av telefonsamtal inom Höglandet. På grund av att samtalet inte 
avslöjade några personuppgifter så kunde inte en personuppgiftsincident 
styrkas. Incidenten rapporterades ändå till Integritetsskyddsmyndigheten för 
dokumentation.  

 
 Bugg på kommunens webbplats som påverkar anonymisering av IP-adresser i 

analysverktyget Google Analytics. Buggen fanns i 
webbplatshanteringssystemet (CMS-system).  

 
Integritetsskyddsmyndigheten har nu meddelat att båda ärenden har avslutats. 
Problemet med överhörning betraktas nu av personuppgiftsbiträdena Tele 2 och 
Höglandsförbundet som löst. Buggen i webbplatshanteringssystemet löstes samma 
dag som personuppgiftsincidenten anmäldes. Senare stängdes även Google Analytics 
stängdes ner. Den tredje personuppgiftsincidenten som rörde inspelning av samtal 
från anmäldes av Höglandsförbundet. Eftersom Höglandsförbundet var ansvariga för 
incidenten och anmälan kommer detta beslut inte inkomma till oss från 
Integritetsskyddsmyndigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 17 maj 2021. 
2. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, daterad den 12 maj 2021. 
3. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, daterad den 13 april 2021. 
4. Beslut från kommunstyrelsen, daterad den 13 april 2021 § 138. 

Beslutet skickas till 
Dataskyddsgruppen
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§ 252 Diarienummer: KS 2021/201 

 

Informationsärende – statsbidrag till äldreomsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogör socialchef Linda Björk och ekonomichef Mari Hogmalm 
för de statsbidrag som Sävsjö kommun har möjlighet att ta del av och hur dessa 
används inom socialförvaltningen. Viss osäkerhet råder i vilken utsträckning pengarna 
fördelas och hur stor del som tillfaller kommunen.
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§ 253 Diarienummer: KS 2020/413 

 

Informationsärende - hyresavtal bårhuset i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redogör Jan Holmqvist, kommundirektör, för utkast till 
hyresavtal med Sävebo AB avseende bårhusverksamheten, med anledning av 
regionens beslut att avveckla bårhusverksamheten i Sävsjö. Sävsjö kommun tog 
genom fastighetsägaren Sävebo AB över Sävsjö stads bårhus den första juni och 
bårhuset kommer att renoveras i samverkan sker med berörda begravnings-
entreprenörer. 

Beslutsunderlag 
1. Utkast till hyresavtal. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Sävebo AB

8



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 254 Diarienummer: KS 2021/98 

 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget. 

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 så man vill inte rida där. 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 daterade den 13 april 2021 § 155 och den 

25 maj 2021 § 232. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 14 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 255 Diarienummer: KS 2021/166 

 

Verksamhetsplan 2022–2024 

Sammanfattning 
 
Ekonomichef Marie Hogmalm presenterade budgetberedningens förslag till 
driftbudget för år 2022, förslag till utblick avseende driftbudget 2023–2024, förslag 
till justering taxor 2022 och förslag till investeringsbudget 2022–2023 med utblick 
mot 2024. 
  
Mats Hermansson (M) presenterade alternativt budgetförslag framtaget av 
Moderaterna.  
 
A. DRIFTBUDGET 2022 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktiges budgetram för 2022 ska vara 1 278 000 kronor, 
 
att kommunstyrelsens budgetram för år 2022 ska vara 94 249 000 kronor, 
 
att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2022 ska vara  
339 085 000 kronor, 
  
att socialnämndens budgetram för år 2022 ska vara 289 171 000 kronor, 
 
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2022 ska vara  
26 560 000 kronor, 
 
att myndighetsnämndens budgetram för år 2022 ska vara 6 617 000 kronor, 
 
att överförmyndarnämndens budgetram för år 2022 ska vara  
1 712 000 kronor, 
 
att valnämndens budgetram för år 2022 ska vara 255 000 kronor, 
 
att revisionens budgetram för år 2022 ska vara 834 000, 
 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2022 beräknas till  
783 460 000 kronor, 
 
att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,0 % för 2022, vilket är en sänkning 
med 0,25% mot 2021, 
 
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2022 till maximalt 100 000 000 kronor,  
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att checkräkningskredit i bank under år 2022 får uppgå till maximalt 40 000 000 
kronor, 
 
att borgensavgiften 2022 uppgår i snitt till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen, 
  
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2022 ska vara 21:92 kronor, 

 

B.  DRIFTBUDGET 2023–2024 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar 
 
att följande preliminära budgetramar för år 2023 tillsvidare ska gälla: 
 

Kommunfullmäktige   1 291 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl teknisk nämnd 94 630 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 342 672 000 kronor 
Socialnämnd 289 390 000 kronor  
Kultur- och fritidsnämnd 26 537 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 210 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 716 000 kronor 
Valnämnd 5 000 kronor 
Revision 841 000 kronor 

 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 782 036 000 
kronor.  
 
att följande preliminära budgetramar för år 2024 tills vidare ska gälla: 

 

Kommunfullmäktige   1 305 000 kronor 
Kommunstyrelse inkl teknisk nämnd 94 395 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnd 342 560 000 kronor 
Socialnämnd 289 424 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnd 26 515 000 kronor 
Myndighetsnämnd 6 204 000 kronor 
Överförmyndarnämnd 1 720 000 kronor 
Valnämnd 255 000 kronor 
Revision 848 000 kronor 

 

samt, 
 
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 784 086 000 
kronor.  
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C. TAXOR     

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna taxehöjningar för 2022 med gällande indexering där inte maxtaxa eller 
andra begränsningar finns.  
   

D. INVESTERINGSBUDGET 2022–2024 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen investeringsbudget för åren 2022 – 2023, med utblick mot 2024. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till driftbudget 2022–2024. 
2. Förslag till investeringsbudget 2022–2024. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 maj § 235. 
4. Budgetöverenskommelse tecknad av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna 

och Centerpartiet. 
5. Moderaternas förslag till driftbudget 2022–2025. 
6. Moderaternas förslag till investeringsbudget 2022–2024. 

Yrkanden driftbudget 2022 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till driftbudget 
2022. 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till driftbudget 
2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Stefan Gustafsson ställer proposition på framställda yrkanden och finner 
bifall för samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2022. 
 
Mats Hermansson (M) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2022. 
Nej-röst för bifall till Moderaternas förslag till driftbudget 2022. 

Omröstningsresultat 
Med 8 Ja-röster och 1 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen samverkanspartiernas 
förslag till driftbudget 2022………………………………………………………………….bilaga 1. 

Yrkanden driftbudget 2023–2024 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till driftbudget 
2023–2024. 
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Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till driftbudget  
2023–2025. 

Propositionsordning  
Ordföranden Stefan Gustafsson ställer proposition på framställda yrkanden och finner 
bifall för samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2023–2024. 
 
Mats Hermansson (M) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till samverkanspartiernas förslag till driftbudget 2023–2024. 
Nej-röst för bifall till Moderaternas förslag till driftbudget 2023–2025. 

Omröstningsresultat 
Med 8 Ja-röster och 1 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen samverkanspartiernas 
förslag till driftbudget 2023-2024…………………………..………………………………….bilaga 1 

Yrkanden investeringsbudget 2022–2024 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till 
investeringsbudget 2022–2024. 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat förslag till 
investeringsbudget 2022–2024. 

Propositionsordning  
Ordföranden Stefan Gustafsson ställer proposition på framställda yrkanden och finner 
bifall för samverkanspartiernas förslag till investeringsbudget 2022-2024. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 256 Diarienummer: KS 2021/173 

 

Kommunfullmäktiges fokusområden 2021–2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tillföra de fyra fokusområdena sammanlagt 550 000 kronor för år 2021 och att 
satsningen finansieras via en utökning av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov.  

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 i 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 450 000 kronor. 

Barns rätt   
Begärda medel är 100 000 kronor.  

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.  
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 maj 2021 § 236. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 257 Diarienummer: KS 2021/199 

 

Årsredovisningar för de av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelserna 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningarna för de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna; 
Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, Stiftelsen Donationsgårdar, 
Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö kommuns sociala stiftelse och Sävsjö 
kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, 
 
att Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, och Marie Hogmalm, 
ekonomichef, bemyndigas att underteckna årsredovisningarna inklusive 
förvaltningsberättelserna för Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, 
Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond, Sävsjö kommuns sociala stiftelse och Sävsjö 
kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, samt 
 
att Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, Marie Hogmalm, ekonomichef, 
och Martina Arvidsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, 
bemyndigas att underteckna årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen för 
Stiftelsen Donationsgårdar. 

Sammanfattning 
Årsredovisningarna för de av Kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna ska årligen 
godkännas. Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka personer som ska 
underteckna respektive stiftelses årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för 
det gångna året.  

Beslutsunderlag 
1. Meddelande från Länsstyrelsen i Östergötland. 
2. Årsredovisning för Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan. 
3. Årsredovisning Stiftelsen Donationsgårdar. 
4. Årsredovisning Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond. 
5. Årsredovisning Sävsjö kommuns sociala stiftelse. 
6. Årsredovisning Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus. 
7. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 26 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 258 Diarienummer: KS 2021/95 

 

Avfallsplan Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godta förslaget från Kretslopp Sydost 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. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 maj 2021 § 239. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 259 Diarienummer: KS 2021/189 

 

Kommunal ledningsplats - datahallen, Djurgårdsgatan 6 i 
Sävsjö 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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.  

Höglandets IT har nu 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 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. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, vd SavMAN AB, daterad  

den 26 april 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 25 maj 2021 § 244. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 260 Diarienummer: KS 2021/157 

 

Kulturhuset i Sävsjö med ansökan om stöd till renovering av 
tak 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge Kulturhuset ett bidrag på 250 000 kronor för ommålning av tak, samt 
 
att bidraget belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Sammanfattning 
Kulturhuset har ansökt hos Sävsjö kommun om stöd till renovering av tak. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 § 193 överlämnades ansökan till 
kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har i skrivelse 
meddelat att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunen beviljar 
ett lån för renovering av taket. I skrivelsen framhålls att föreningen i första hand bör 
undersöka möjligheten till banklån. 
 
Kommunstyrelsen gav kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att överlägga med 
Kulturhuset och återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av ärendet. 
I samband med dessa överläggningar meddelade Kulturhuset att man fått ett banklån 
godkänt som täcker stora delar av kostnaden för att måla om taket. Av detta skäl 
ändrar man ansökan till en ansökan om bidrag för Sävsjö kommun med 250 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Kulturhuset i Sävsjö ansökan om kommunalt lån daterat den 18 april 2021. 
2. Skrivelse upprättad av Susanne Sjögren, ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 11 maj 2021 § 212. 
4. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommundirektör, daterad  

den 3 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Kulturhuset 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 261 Diarienummer: KS 2020/340 

 

Arrendeavtal 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till serviceförvaltningen för beredning. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för olika modeller hur arrendeavgifter för upplåtelse av 
mark ska beräknas. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen

20



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 262   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Ledningsfunktioner på socialförvaltningen 
 Skrivelse Naturskyddsföreningen 
 Motocrossgymnasium 
 Bygglovshantering 
 Vårdcentral 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 263   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Brev till kommuner från Stöldskyddsföreningen om stöd till grannsamverkan. 

KS 2021/207 
 Föreskrift om upphävande av förbud mot allmänna sammankomster.  

KS 2020/391 
 Skrivelse angående yttrande Trävaruvägen, Vrigstad. KS 2021/180 
 Förslag på att lyfta fråga om miljöbilsdefinition på Klimatrådet. KS 2021/218
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-06-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 264   

 

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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