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Plats och tid Digitalt möte, Sävsjö kommun, tisdagen den 27 april 2021 klockan 08:30 – 16:10 
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frånvarande klockan 13:00-14:00 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-04-27 

Anslagsdatum: 2021-05-04 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-05-26 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 160   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 161   

 

Informationsärende - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas tekniska ärenden. Lokala Naturskyddsföreningen vill att 
kommunen slår vägrenar senare på sommaren för att främja växtligheten.  
Serviceförvaltningen har gett Naturskyddsföreningen erbjudande att lämna förslag på 
tre vägar som kan slås senare för att se utfallet med växtlighet. 
 
Ingen avgift för uteserveringar på kommunal mark under sommaren på grund av 
rådande pandemi. 
 
Skräpplockarvecka pågår och partierna uppmanas skicka in bilder. Finns platser 
markerade i alla kommunens centralorter där central hämtning av sopsäckarna sker. 
 
Serviceförvaltningen har för närvarande ca 13 personer i olika 
arbetsmarknadsåtgärder. 
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§ 162   

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogör Jan Holmqvist, kommundirektör, för aktuellt läge med 
pågående pandemi. Antal smittade går ner i kommunen och i länet, gäller även yngre 
vuxna. Eventuellt kan skolorna gå tillbaka till normal verksamhet inom en snar 
framtid. Ingen märkbar påverkan inom kommunens verksamheter. Vaccinationer 
pågår för fullt. Betonas från myndigheter att det är fortsatt väldigt viktigt att 
upprätthålla de rekommendationer som finns. Medborgardialog valborgsmässoafton 
på stan för att sprida budskap om att hålla i och hålla ut.
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§ 163 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik för mars månad 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för mars månad 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik för mars månad 2021.
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§ 164 Diarienummer: KS 2021/132 

 

Informationsärende - ekonomisk månadsrapport 

Kommunstyrelsen beslutar 
att i samband med genomgång av nästa månadsrapport ge ekonomichef Marie 
Hogmalm och kommundirektör Jan Holmqvist att, efter dialog med socialchef Linda 
Björk, återkomma till kommunstyrelsen med analys och förslag till uppdrag avseende 
läge för verksamhet och ekonomi för socialförvaltningen, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsrapport till och med mars månad 2021 redovisas vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsrapport till och med mars månad 2021. 
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§ 165 Diarienummer: KS 2021/129 

 

Informationsärende - strategiska infrastrukturfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Inspel angående riksintresse riksväg 30. KS 2021/129 
 Elektrifieringsöverenskommelse. KS 2021/158  
 Arbete med nationell och regional transportplan. KS 2021/155 
 Trafikförsörjningsprogram. KS 2021/139 

Beslutsunderlag 
1. Remissvar gällande nytt utpekande av riksintressen från Trafikverket 2021 
2. Elektrifieringsöverenskommelse daterad den 27 april 2021 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen datera den 1 april 2021. 
4. Trafikförsörjningsprogram 2021-2035.
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§ 166 Diarienummer: KS 2021/125 

 

Informationsärende - grönstrukturplan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har med hjälp av konsult tagit fram en grönstrukturplan med 
sociala värden knutna till grönstrukturen. Denna plan ska ses som ett underlag för 
arbetet med den nya översiktsplanen och den fysiska planeringen. 
 
Grönstruktur omfattar alla vegetationsområden och vattentillgångar, både i städer och 
landskap. Genom att kartlägga dessa strukturer framträder viktiga ekologiska och 
sociala värden att skydda eller stärka. 
 
Utvecklingsavdelningens förhoppning är att Grönstrukturplanen på sikt kommer att 
ligga till grund för det pågående utvecklingsarbetet med Sävsjö kommuns 
grönstruktur. Planen kan i så fall bli vägledande för hela den kommunala 
verksamheten och hjälpa till att skapa en samsyn gällande grönstrukturfrågor inom 
kommunens olika verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 
1. Grönstrukturplan med sociala värden knutna till grönstrukturen. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 31 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 167 Diarienummer: KS 2021/152 

 

Informationsärende - utvärdering orts- och byautveckling 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fortsätta arbetet med orts- och byautveckling. 

Sammanfattning 
Orts- och byautveckling har generellt fungerat bra enligt de utvärderingar som har 
inkommit. Vilket även stämmer överens med den bilden som finns från 
tjänstemannahåll. 
 
Utvärdering av orts- och byautveckling har på förfrågan inkommit från tre olika 
föreningar som under år 2020 har fått sin ansökan till orts- och byautveckling 
beviljad. Sammanfattningsvis har de utvärderingar som har inkommit varit positiva 
till orts- och byautveckling. De har av utvärderingarna att döma varit nöjda med såväl 
processen som utfallet av genomförd insats.  

Arbetet med orts- och byautveckling har fungerat bra sedan det implementerades 
under hösten 2019. Ansökningar har i huvudsak inkommit från byalag och 
samhällsföreningar från olika delar av Sävsjö kommun. Ansökningarna har även 
berört olika typer av åtgärder, även om mycket har handlat om upprustning och 
byggnation. Det har dock inte varit särskilt många ansökningar som har gällt 
evenemangsstöd, vilket kan förklaras av covid-19.  
 
Det har varit enkelt att nå ut till organisationer som byalag och samhällsföreningar 
med information om möjligheten att ansöka genom orts- och byautveckling medan det 
har varit svårare att nå ut till enskilda privatpersoner, vilket också återspeglas i att 
byalag och samhällsföreningar i huvudsak har inkommit med ansökningar till orts- 
och byautveckling. Ett förbättringsområde är att uppmuntra sökanden att nyttja 
möjligheten att samtidigt söka projektbidrag hos andra aktörer som till exempel 
Leader, Boverket och Allmänna arvsfonden.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 16 april 2021. 
2. Utvärderingar byalag och samhällsföreningar. 
3. Presentation. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen

13



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 168 Diarienummer: KS 2021/114 

Informationsärende - digital landsbygdsdialog 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
I början av mars 2020 var tre landsbygdsdialoger inplanerade. Den 4 mars i 
Hjälmsbodarna, den 5 mars i Kännestubba bygdegård och den 11 mars i Hylletofta 
sockengård. På landsbygdsdialogerna medverkade politiker från kommunstyrelsen 
samt tjänstemän och allmänheten var välkomna att delta. 

De två förstnämnda landsbygdsdialogerna hann genomföras. Landsbygdsdialogen i 
Hylletofta sockengård fick dock avblåsas samma dag som den var tänkt att genomföras 
på grund av den tilltagande smittspridningen av covid-19 i samhället. Det har 
alltsedan dess inte varit möjligt att genomföra fysiska möten. Med anledning av det 
har det diskuterats om det är möjligt att genomföra den kvarvarande landsbygds-
dialogen, i Hylletofta sockengård, digitalt istället. 

Vid kontakter med Hylletofta byalag har de framfört att om man har väntat så här 
länge så kan man lika gärna vänta lite till. De menar att de som sätter störst värde i att 
gå på en landsbygdsdialog antagligen inte kommer att känna sig bekväma med att 
koppla upp sig till en digital landsbygdsdialog. Hylletofta byalag är öppna för att 
genomföra en landsbygdsdialog då Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
tillåter.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad
den 19 april 2021.

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 169 Diarienummer: KS 2021/111 

 

Informationsärende - Leader Linné Småland 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen om förnyade möjligheter att söka projektmedel och om 
arbetet för kommande leaderperiod. 

Sammanfattning 
Leader Linné Småland har fått ett tillskott på 17 miljoner för förlängningsåren  
2021–2022. För att nå ut med informationen till potentiella sökande används i 
huvudsak mejl. Vidare kommer information lämnas vid ett digitalt möte med 
föreningslivet den 20 maj. 
 
Landsbygdsträffar så som till exempel landsbygdsdialoger är också ett bra forum för 
att sprida information om möjligheten att söka stöd från Leader Linné Småland. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 19 april 2021. 
2. Skrivelse från Leader Linné daterad den 22 mars 2021. 
3. Inbjudan till digitalt kommunmöte den 20 maj 2021. 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 170 Diarienummer: KS 2020/413 

 

Informationsärende - bårhusöverenskommelse 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redogör Jan Holmqvist, kommundirektör, för de 
överläggningar som förts med Region Jönköpings län om överenskommelse avseende 
bårhus, med anledning av regionens beslut att avveckla bårhusverksamheten i Sävsjö. 
Sävsjö kommun tar genom fastighetsägaren Sävebo över Sävsjö stads bårhus den 
första juni och bårhuset kommer att renoveras. Samverkan sker med berörda 
begravningsentreprenörer. 
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§ 171 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Informationsärende - översiktsplan för Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas pågående arbete med att ta fram ny översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
1. Presentation. 
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§ 172 Diarienummer: KS 2020/304 

 

Måluppfyllelse 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
I revisionsrapporten för delårsrapport 2020 rekommenderade revisorerna att 
kommunens arbete med mål och måluppfyllelse görs mätbara och att redovisningarna 
och uppföljningar kring verksamhetsmålen innehåller mer analys och kommentarer. 
 
Vid sammanträdet redogörs för hur arbetet med uppföljningen fortsätter. 

Beslutsunderlag 
1. Presentationer, årsredovisning 2020 – måluppfyllelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
Ekonomiavdelningen
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§ 173 Diarienummer: KS 2021/12 

 

Informationsärende - redovisning av uppdrag avseende 
försäljning av kommunala fastigheter 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisar kommundirektör Jan Holmqvist det uppdrag han fått 
från investeringsgruppen vad gäller att undersöka vilka kommunala fastigheter som är 
möjliga att avyttra. 
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§ 174 Diarienummer: KS 2020/25 

 

Svar på medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i 
Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Enligt förslagsställaren föreslås Sävsjö kommun att muddra alternativt gräva bort 
sediment som samlats söder om bron vid torget i Vrigstad samt att anlägga en fontän i 
området. 
 
Det aktuella området som anges i medborgarförslaget är inte ett enbart kommunalt 
ansvar med anledning av att det är en samfällighet. Denna samfällighet finns det ingen 
känd dokumentation om enligt Länsstyrelsen. Anledning till detta kan vara att den 
sträcker sig tillbaka till 1800-talet. För att klargöra detta krävs en ny 
lantmäteriförrättning enligt Länsstyrelsen.  
 
Efter beskrivning av ärendet bedömer Länsstyrelsen att det inte finns någon 
överhängande risk för översvämning på grund av dämning till följd av 
sedimenteringssamling. Serviceförvaltningen har även haft vattenreglerare från 
Emåförbundet som inspekterat området på plats som instämmer i Länsstyrelsens 
bedömning. För att utreda frågan grundligare kring sedimenteringsansamlingen och 
hur detta påverkar ekologin både uppströms och nedströms vid muddring, ställt emot 
att inte muddra, rekommenderar Länsstyrelsen Sävsjö kommun att anlita 
expertutredare. Kostnad för muddring är inte utrett med anledning av att kostnaden 
är avhängig vilka försiktighetsåtgärder som krävs efter Länsstyrelsens beslut om 
Vattenverksamhet. Serviceförvaltningen har inte ansökt om vattenverksamhet då 
kompetensen för detta saknas inom Sävsjö kommun. Enligt chefsjurist Lars-Åke 
Svensson finns det inga omständigheter eller sakförhållanden som talar för att 
kommunen skulle kunna få ett skadeståndsrättsligt ansvar vid översvämning av ån.  
 
Att anlägga en fontän i ån medför en uppskattad investeringskostnad på ca 100 000 
kr. Livslängd på utrustningen i strömmande vatten med mycket sediment är enligt 
vidtalad leverantör ca 7–10 år. Aktuell utrustning är inte ämnad för vintersäsong. 
Vidare kräver utrustningen utökat drift och underhåll under säsong med anledning av 
sedimenten i strömmande vatten.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i Vrigstad. 
2. Samfällighetens juridiska ansvar 2021-04-12. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 20 april 2021. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 26 januari 2021 § 25.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 175 Diarienummer: KS 2021/10 

 

Svar på medborgarförslag - höj livskvalitén för äldre 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslagets innebörd är att höja livskvaliteten för äldre genom att möjliggöra 
utflykter genom att några av kommunbilarna tillgänglighetsanpassas. Under helger 
ska sedan bilarna hyras ut till privatpersoner som har familjemedlemmar och vänner 
med rörelsehinder. Förslaget är inte lämpligt att genomföra av olika anledningar. Det 
skulle medföra extra administrativa arbetsuppgifter med bokning och fakturering. 
Nyckelutlämning för privatpersoner på helger är inte möjligt. Bilmodellen som 
föreslås går inte i nuläget att köpa med gasdrift. En sådan uthyrning skulle också 
innebära en osund konkurrens med andra biluthyrare i kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag – höj livskvalitén för äldre. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 25 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 176 Diarienummer: KS 2021/38 

 

Svar på medborgarförslag om uppläggningsplats för 
snömassor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet utgår i avvaktan på fortsatt beredning. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att parkeringsytan vid Djurgårdsstugan utökas med anledning av 
att ytan halverades i samband med etablering av ny förskola. Del av ytan används 
också till snöupplag vid behov under snösäsongen, vilket medför färre parkerings-
platser för besökare till fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Förslagsskiss på parkeringsyta 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 19 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 177 Diarienummer: KS 2020/403 

 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder i 
Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att serviceförvaltningen 
fortsätter att utreda lämpliga åtgärder och insatser för att förbättra trafikmiljön i 
anslutning till aktivitetsområdet i Vrigstad.   

Sammanfattning 
Medborgarförslaget ger två förslag på förbättring av trafikmiljön i korsningen 
Mejerigatan/Esplanaden. Förslagen är att anlägga en rondell med syfte att sänka 
hastigheten, eller att sänka hastigheten på Esplanaden från 40km/h till 30km/h. 
 
Gatuavdelningen instämmer med förslagsställaren att korsningen 
Esplanaden/Mejerigatan kan utgöra en farlig trafiksituation för oskyddade trafikanter 
och i synnerhet barn och unga som passerar Esplanaden mot idrottsplatsen.  
Att anlägga någon form av cirkulation/rondell bedöms inte som aktuell då detta kan 
påverka den tyngre trafiken negativt genom försämrad framkomlighet.  
Att sänka hastigheten på Esplanaden bedöms inte ha tillräcklig effekt för att förbättra 
trafikmiljön med anledning av att aktuell korsning ligger ca 200 meter in på 
Esplanaden, vilket vanligtvis innebär en successiv hastighetsökning av motorfordon 
som har Esplanaden som genomfartssträcka. 
 
Serviceavdelningen avser att initialt mäta trafikflöden och hastighet på Esplanaden 
med syfte att skapa ett faktaunderlag att arbeta utifrån. Eventuell åtgärd kan vara att 
anlägga en förhöjd fyrvägskorsning med markerad gång och cykelpassager med 
förstärkt belysning i korsningen Esplanaden/Mejerigatan. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 16 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 178 Diarienummer: KS 2021/131 

 

Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag: 
 
att för Sävsjö kommuns del notera lämnad årsredovisning för Höglandsförbundet 
avseende år 2020, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet 
avseende år 2020. 
 

Sammanfattning 
Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 1% av 
omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, 
uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 4 880 tkr inräknat till 
medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för två av 
Höglandsförbundets verksamheter under 2020.  
 
Under 2020 har investeringar för 11 miljoner gjorts för att framtidssäkra förbundets 
befintliga infrastruktur. Under året har också en ny kommunikationsplattform 
driftsatts och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen mot budget med 4,1 miljoner kr 
beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden då en ny 
datahallstrategi är under framtagande. Självfinansieringsgraden 2020 är 110 %. 
Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Sju av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. Tre är ej uppfyllda och en 
har inte kunnat mätas under året. 
 
Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och lämnar bedömningen: ”Vi bedömer 
att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.” 
Direktionen för ett samtal om hur redovisning ska ske i årsredovisning när målvärden 
och färger kan ge motsatta signaler. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag direktionen Höglandsförbundet 2021-03-25, § 6 
2. Årsredovisning 2020 
3. Underrättelse höglandsrevisorerna 2021-03-25. 
4. Granskningsrapport 2021-03-03. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 179 Diarienummer: KS 2021/99 

 

Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2020 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för Sävsjö kommuns del notera lämnad årsredovisning för Höglandets 
samordningsförbund avseende år 2020, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandets samordningsförbund 
ansvarsfrihet avseende år 2020. 

Sammanfattning 
Höglandets samordningsförbund beslutade att godkänna upprättad årsredovisning 
2020 vid sammanträdet den 4 mars § 6. Den är överlämnad till medlemskommunerna 
för beviljande av ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Höglandets samordningsförbund med tre bilagor 
2. Revisionsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 180 Diarienummer: KS 2021/104 

 

Granskning av kommunens fordonshantering, 
revisionsrapport 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom serviceförvaltningens tjänsteskrivelse och överlämna denna till 
revisionen som kommunstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning 
Utifrån de slutsatser som dragits i rapporten föreslår serviceförvaltningen följande 
förbättringar. Uppföljning av fordonshanteringen sker genom att i den interna 
kontrollplanen identifiera risker som följs upp i en åtgärdsplan. När upphandlingen av 
nytt fordonsadministrationssystem är klar kommer arbete påbörjas med att genom 
filinläsning fördela kostnader på fler områden än det som görs i nuläget.  
 
Ansvaret för elcyklar läggs över på fordonsadministrationen. Alla kostnader för 
cyklarna läggs på verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv från kommunrevisionen daterat den 17 mars 2021. 
2. Granskning av kommunens fordonshantering, rapport KPMG, daterad  

den 19 december 2020. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 8 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Serviceförvaltningen
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Kommunstyrelsen  
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 181 Diarienummer: KS 2020/310 

 

Skötsel av vägar till fastigheter utan fast boende 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Skrivelse har inkommit till Sävsjö kommun angående enskild belagd väg fram till en 
fastighet utan fast boende, vägsträckan är ca 1150 meter lång. Vägsträckan tjänar inte 
något helårsboende i nuläget, sträckan är inte heller statsbidragsberättigad.  
Enligt uppgift är vägen mycket dålig med sprucken beläggning där växtlighet trängt 
upp i körbanan. Gatuavdelningen instämmer i detta efter översyn av vägen.  
 
Enligt antagna riktlinjer av kommunfullmäktige den 22 mars 2021 § 38, 
driftar och underhåller Sävsjö kommun kommunens enskilda vägar, både de som är 
statsbidragsberättigade och de som ej uppfyller Trafikverkets kriterier för statsbidrag. 
Dessa vägar benämner Sävsjö kommun med begreppet utfartsvägar. 
 
Kriterierna för möjligt statsbidrag enligt Trafikverket är:  
Vägen 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 utfartsvägar är att vägen skall tjäna minst ett 
helårsboende med mantalsskrivning och vara mellan 100 och 1000 meter lång.  
 
Med stöd av antagna riktlinjer av drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar planeras inga åtgärder på denna vägsträcka. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om landsbygdsväg daterad den 10 september 2020. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 19 april 2020. 
3. Riktlinjer för underhåll av enskilda vägar, antagna av kommunfullmäktige  

den 22 mars 2021 § 38. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 182 Diarienummer: KS 2021/143 

 

Uterink Sävsjö Innebandy 

Kommunstyrelsen beslutar 
att, under förutsättning att plats upplåts och att övriga medfinansiärer medverkar i 
projektet, för år 2021 utöka kultur- och fritidsnämndens driftsbudget med 90 000 
kronor för delfinansiering av byggnation av den uterink som Sävsjö innebandyklubb 
har för avsikt att bygga i samarbete med Leader Linné och Riksidrottsförbundet, samt  
 
att finansiering sker genom att ianspråkta medel från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har blivit uppvaktade av Sävsjö innebandyklubb som i samarbete med 
Leader Linné Småland och Riksidrottsförbundet vill bygga en uterink för bland annat 
innebandy, inlines och fotboll på Hofgårdsskolans skolgård. Syftet med byggnationen 
är att ge barn och ungdomar möjlighet att utöva idrott genom spontanitet eller 
arrangerad träning. Målet är att öka antalet barn och ungdomar i organiserad 
klubbverksamhet och att öka möjligheten för spontanidrott. Sävsjö innebandyklubb 
kommer att driva projektet från idé till färdigt resultat och de kommer driva och 
underhålla ytan under dess livslängd. Klubben kommer att söka driftsstöd från kultur- 
och fritidsförvaltningen. För att kunna genomföra projektet behöver Sävsjö kommun 
bidra med 90 000 kronor i investeringsbidrag, resterande kostnad på 320 000 kronor 
finansieras av bidrag från riksidrottsförbundet, Leader Linné, sponsorer och eget 
arbete av Sävsjö innebandyklubb. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Sävsjö Innebandyklubb. 
2. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 14 april § 48 2021. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 6 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 183 Diarienummer: KS 2021/5 

 

Antagande av ändring av del av detaljplan för stadsplan för 
Högaholmsområdet, Sävsjö stad (Pionen 15 och 16) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ta upprättad granskningsutlåtande som eget, 

att ändra förslaget enligt utlåtandet samt 

att anta planförslaget. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för ändring av del av detaljplan 
för stadsplan för Högaholmsområdet i Sävsjö stad (Pionen 15 & Pionen 16), Sävsjö 
kommun, genom begränsat standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd 
under tiden 2021-03-08 – 2021-03-22. 
 
I granskningsutlåtandet sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med 
kommentarer med eventuella åtgärder till följd av yttrandet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 20 april 2021 
Plankarta, antagande, Pionen  

2. Planbeskrivning, antagande, Pionen 
3. Granskningsutlåtande Pionen  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

30



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
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Utdragsbestyrkande 

§ 184 Diarienummer: KS 2021/115 

 

Upprättande av detaljplan för Vrigstad 3:69, Vrigstad 3:70, 
del av Gästgivaregården 1:1 och del av Gästgivaregården 
1:96, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till utvecklingsavdelningen att påbörja planprocessen för Vrigstad 3:69, 
Vrigstad 3:70, del av Gästgivaregården 1:1 och del av Gästgivaregården 1:96, Vrigstad 
tätort, Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget centralt i Vrigstad tätort, invid väg 127. Planområdet består av 
fastigheterna Vrigstad 3:69, Vrigstad 3:70 samt del av fastighet Gästgivaregården 1:1 
och del av Gästgivaregården 1:96.  

 
Planens syfte är att tillgängliggöra mark för bostäder och centrumverksamhet/handel i 
centrala Vrigstad. I dagsläget är marken planlagd för industri och handel men står 
idag obebyggd. 

 
Dagens verkliga användning inom planområdet består till stor del av 
parkering, återvinningsstation, transformatorstation och lokalgata.   
 
Utvecklingsavdelningens ambition är att jobba med öppna planer. Öppna planer 
möjliggör för marknad och efterfrågan att kunna styra framtida byggnation. 
Detaljplanen ska inte detaljstyra, den ska vara anpassningsbar för olika typer av 
boendeformer. Just nu finns det en efterfrågan på bostäder i markplan för äldre men 
detta kan ändras på sikt. 

 
Detaljplanen kommer handläggas med utökat standardförfarande. Följande 
utredningar förväntas behöva göras:  

 Buller  
 Markförorening  
 Gränsbestämning  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 20 april 2020 
2. Beskrivande karta, Vrigstad 3.69, Vrigstad 3.70, del av Gästgivaregården 1.1 

och del av Gästgivaregården 1.96, begäran av planuppdrag 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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Utdragsbestyrkande 

§ 185 Diarienummer: KS 2021/116 

 

Upprättande av detaljplan för Gästgivaregården  
1:272–1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till utvecklingsavdelningen att påbörja planprocessen för Gästgivaregården 
1:272–1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget utmed Hugo Karlbergs väg i ett bostadsområde ca 650 meter 
sydöst om centrala Vrigstad. 
 
Befintlig detaljplan vann laga kraft 1986-03-04. Denna plan reglerar 
markanvändningen dels till bostadsändamål, dels till allmän platsmark.  
 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utökning av tomtmark till fastigheterna 
Gästgivaregården 1:272 och Gästgivaregården 1:274 till och med Gästgivaregården 
1:277, totalt fem fastigheter, i Vrigstad samhälle. 
 
Under olika tidsintervall har frågan kring fastighetsgränser för fastigheterna 
Gästgivaregården 1:272, 1:274–1:277 aktualiserats. I samband med att fastigheterna 
uppfördes fördes samtal mellan husägare och kommunföreträdare och det gavs då 
löften om att disponera även allmän platsmark utanför fastighetsgräns, men inga avtal 
om detta upprättades. Fastighetsägarna har genom åren utökat användandet av 
allmän platsmark och det har nu skett uppförande av staket, häckar och byggnader. En 
kommuninvånare har i skrivelse uppmanat kommunen att vidta åtgärder med 
anledning av detta. Utvecklingsavdelningen föreslår nu att det upprättas en ny 
detaljplan där man ändrar användningen av aktuell allmän platsmark till 
bostadsanvändning. Med planförslaget kan åtgärderna varaktigt och fastighetsrättsligt 
sedan regleras. 
 
Ställningstagande angående kostnader 

 Kommunen står för framtagande av detaljplan och förrättningskostnader.  
 Fastighetsägarna står för markköp enligt taxa. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 20 april 2021. 
2. Beskrivande bild, Gästgivaregården 1:272–1:277, begäran av planuppdrag. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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Utdragsbestyrkande 

§ 186 Diarienummer: KS 2021/91 

 

Yttrande översiktsplan för Växjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Växjö kommun. 

Sammanfattning 
Växjö kommun har upprättat ett utställningsförslag till en ny översiktsplan för 
kommunen som nu har skickats på remiss till Sävsjö kommun i egenskap av 
grannkommun. En länk till översiktsplanen som är digital finns i kungörelsen.  
 
Av gemensamt intresse för våra båda kommuner är bland annat riksväg 30, Södra 
stambanan, vattentäkten Stora Värmen som försörjer Lammhult med dricksvatten, det 
utpekade vindkraftsområdet Tritteboda och utvecklingen för Lammhult och för det 
omgivande landsbygdsområdet i norra Växjö kommun.  
 
Sävsjö kommun ser generellt väldigt positivt på det framtagna planförslaget. 
Planförslaget verkar vara väl genomarbetat och med tydliga ställningstaganden.  
 
Utvecklingsavdelningen har tagit fram remissyttrande för Sävsjö kommuns del. 

Beslutsunderlag 
1. Kungörelse om utställning av översiktsplan för Växjö kommun. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 8 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 187 Diarienummer: KS 2021/112 

 

Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna upprättat Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Arbetet med skydd och säkerhet är brett. Det täcker allt mellan mindre olyckor till 
nationella kriser och krigshandlingar i landet vilket inkluderar händelser som 
föranleder en räddningsinsats. 

2019 antogs Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023 som ska utgöra 
grunden för Sävsjö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Trygghetsbokslutet är en 
årlig uppföljning av handlingsprogrammet med start 2020 och samordnas av 
räddningstjänsten. Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge kommunledning och 
beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet samt möjlighet 
att kunna visa måluppfyllelsen.  

Utöver de av handlingsprogrammet angivna målen så presenteras även statistik över 
de räddningsinsatser som gjorts och aktiviteter kopplade till identifierade risker. I 
trygghetsbokslutet redovisas även särskilda händelser som skett under året. 

Beslutsunderlag 
1. Trygghetsbokslut 2020 för Sävsjö kommun. 
2. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 6 april § 13. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Ida Stenvall, beredskapssamordnare daterad  

den 23 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 188 Diarienummer: KS 2021/56 

 

Fullmakt till vd för Sävebo AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

att vd för Sävebo får fullmakt att företräda kommunen i frågor som rör 
fastighetsförvaltningen och underteckna tillhörande avtal, 
 
att vd för Sävebo AB har rätt att attestera enskilda fakturor för driftskostnader upp till 
2 miljoner kronor, samt 
 
att vd för Sävebo AB har rätt att attestera fakturor och underteckna avtal vid av 
kommunen beslutade investeringsprojekt upp till 10 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 § 72 att överföra drift och skötsel av 
kommunens fastigheter till det kommunala bostadsbolaget Sävebo AB.  
 
Kommunstyrelsen kan enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätt till ett 
kommunalt bolag. Delegering kan endast ges från kommunstyrelsen till kommunens 
personal eller de organisationer som kommunen kan ingå samverkansavtal med. 
Samverkansavtal kan enligt 9 kapitlet § 37 i kommunallagen ingås med 
kommunalförbund eller gemensam nämnd och dess förvaltning.  
Driftavtalet med Sävebo AB ligger därmed utanför avtalssamverkan enligt 
kommunallagen då motparten är ett kommunalt bolag.  
 
Sävebos personal har dock genom driftavtalet, som upprättats med kommunstyrelsen, 
rätt att utföra åtgärder som rör verkställighet gällande drift och skötsel av fastigheter. 
Detsamma gäller om åtgärderna är en följd av ett politiskt beslut eller kommunalt 
regelverk. Sedan beslutet fattades har det av kommunledningskontoret framkommit 
ett behov att förtydliga Sävebos rätt att företräda kommunen. Förtydligandet berör 
därmed Sävebos rätt att företräda kommunen i aktiviteter och åtgärder som relaterar 
till verkställighet, exempelvis attestering och undertecknande av avtal. 
 
Externa mottagare kan begära dokumentation på att Sävebo har rätt att företräda 
kommunen. Vid projekt som uppgår till större summor är behovet av dokumentation 
på fullmakt större. Därmed finner kommunledningskontoret ett behov att 
kommunstyrelsen beslutar om ett sådant förtydligande.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att 
 

1. VD för Sävebo får fullmakt att företräda kommunen i frågor som rör 
fastighetsförvaltningen och underteckna tillhörande avtal. 

35



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

 
2. VD för Sävebo AB har rätt att attestera enskilda fakturor för driftskostnader 

upp till 2 miljoner kronor.  
 

3. VD för Sävebo AB har rätt att attestera fakturor och underteckna avtal vid 
investeringsprojekt upp till 10 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2021-04-12. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2016-05-23 § 72. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 189 Diarienummer: KS 2021/147 

 

Stöd till näringslivet kopplat till coronapandemin våren 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till personal i Sävsjö kommun med fast anställning, pågående vikariat eller 
timanställning som motsvarar mer än 40 procent tjänstgöring ska erhålla en 
sommargåva i form av ett presentkort på 500 kronor,  
att presentkortet ska avse varor eller tjänster i butiker och olika företag i kommunen 
med undantag för dagligvaror, medicin, alkohol och tobak,  

att det ska finnas möjlighet att under år 2021 ge framskjuten hyra för hyresgäster i 
kommunala fastigheter vid uttryckt behov,  

att ej fakturera taxor för uteserveringar under år 2021 för samtliga företag, samt  

att finansieringen för detta belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 
med maximalt 600 000 kronor.  

Sammanfattning 
Restriktionerna under coronapandemin har under våren varit omfattande, vilket 
drabbat vissa branscher hårt. I synnerhet viss sällanköpshandel, caféer/restauranger, 
kultur- och besöksnäring. Även vissa serviceföretag kan omfattas. En betydande del av 
tidigare presentkort har använts till dagligvaror i större butiker. Det är dock inte den 
bransch som är mest påverkad av restriktionernas effekter. Denna insats riktas därför 
mot branscher som behöver stödet allra mest. Syftet med att dela ut presentkort till 
anställda i Sävsjö kommun är dels att uppmuntra personalen efter ett år med hög 
arbetsbelastning, samt att stötta de branscher och företag som i vår kommun drabbats 
allra hårdast. Presentkortet skickas ut i god tid inför sommaren alternativt så snart det 
höga smittalet i vår kommun är på nedåtgående.  
 
Delar av näringslivet har stor likviditetsbrist kopplat till coronasmittan och dess 
effekter. Därför behövs även några ytterligare åtgärder sättas in för att både minimera 
smittspridning och att inte belasta drabbade företag ytterligare. Dessa åtgärder är 
avstämda med ISF Coronagruppen samt näringslivsenheten på kommunen, inklusive 
Sävsjö Näringslivs AB.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 15 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen
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§ 190 Diarienummer: KS 2021/138 

 

Sammanträdesplan 2022, kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger förslag till sammanträdesplan 2022 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 191 Diarienummer: KS 2021/153 

Remissvar - Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Vattenmyndigheten. 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till föreskrift för 
miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande 
Miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2021–2027 för Västerhavets vattendistrikt. 
Sävsjö kommun har nu getts möjlighet att yttra sig på materialet. 
 
Sävsjö kommun berörs av vattenförvaltningen för Västerhavet och för Södra 
Östersjön. Samrådet pågår fram till den 30 april 2021.  
I förslaget till yttrande framgår det att Sävsjö kommun i huvudsak är positiva till 
arbetet med vattenförvaltningen, men att kommunen har ett antal synpunkter. 
 
Synpunkterna är kortfattat: 
I samrådsunderlaget beaktas inte sociala, kulturella och ekonomiska aspekter i 
tillräckligt stor utsträckning. 
 
Det är viktigt att bedömningen om vad som är miljömässiga eller samhällsekonomiska 
behov görs utifrån en lokal kontext och att kommunerna ges möjlighet att dela med sig 
av sin kunskap. Detta skulle leda till att vattenförekomster med miljömässiga eller 
samhällsekonomiska behov som är viktiga lokalt kan få mindre stränga krav. 
 
Kopplingen mellan åtgärdsprogrammen och många av de faktiska fysiska åtgärderna 
är ofta svag. Åtgärdsprogrammet innebär mer arbete för kommunerna och därför 
behövs också extra resurser för att kommunerna ska klara av att genomföra dessa.  
 
De specifika åtgärderna om fysisk planering är något otydlig när det gäller begreppet 
”lokala prioriteringar”. Åtgärden om strategisk vattenplanering hos kommunerna har 
en för snäv tidsram. Dessutom bör inte kommunerna läggas som ansvariga för 
samverkan.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv – samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt. 
2. Tjänsteskrivelse, Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsprogram, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
3. Yttrande upprättat av utvecklingsavdelningen daterat den 20 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Utvecklingsavdelningen

39



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-04-27 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 192 Diarienummer: KS 2021/35 

 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut: 
 

 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 9/2021. KS 2021/146 
 Delegationsbeslut parkeringstillstånd 10/2021. KS 2021/148 
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§ 193   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna skrivelsen från Kulturhuset till kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
 Kulturhuset målning av tak. KS 2021/157 
 Discgolfanläggning  
 Kommunens arbete för att erbjuda personer stöd att komma in på 

arbetsmarknaden 
 Näringslivsinformation 
 Upphandling av räddningsstation  
 Redovisning av process för nya tomter - projekt ”Slättsjön” 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Kulturhuset daterad den 18 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kulturhuset
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§ 194   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Beslut om avslag på ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv 

Röde mosse, Hällaryd, KS 2019/337 
 Valsamordnare för val till riksdag, region och kommuner 2022. KS 2021/156 
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§ 195   

 

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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