
□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Plats och tid 

Beslutande 

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 19 maj 2020 
klockan 08:30 - 12:30 

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

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 199, 206, 209 
Tomas Lundin, gata/parkchef§§ 199, 206' 
Eva-Lena Andersson, bibliotekschef § 209 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 211 
Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg § 211 
Marie Hogmalm, ekonomichef§ 208 
Ola Rosander, vd Njudung Energi AB § 210 
Carl Odelberg, affärsområdeschef Njudung Energi AB § 210 

Utses att justera Christer Sandström (C) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Paragrafer 198-217 §§ 

C.� ...... t.ff �::'.'J� ... \'..'..� .. 
Carina Hjertonsson 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

1 



□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sa mmanträdesdatum: 

Anslagsdatum: 

Sista dag att överklaga 

(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Kommunstyrelsen 

2020-05-19 

2020-05-20 

2020-06-12 

Kommunkansliet 

Underskrift c� ��· 
......................................... . , ............................................. . 

Carina Hjertonsson 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 198 Godkännande av ärendelista 

§ 199 Informationsärende - tekniska ärenden 

§200 Personalstatistik april 2020 

§ 201 Informationsärende - aktuellt läge spridning av 

coronavirus 

§ 202 Informationsärende - utredning socialförvaltningens 

organisation 

§203 Informationsärende - övning med krisledningsnämnden 

under hösten 

§204 Informationsärende - uppföljning av efterlevnad av 

dataskyddsförordningen 

§205 Informationsärende - ombyggnad av Ringgården till 
demensboende 

§ 206 Informationsärende - återkrav för kommunalt 

driftbidrag från vägsamfällighet 

§ 207 Redovisning partistöd Socialdemokraterna 

§208 Ekonomisk rapport - tertialrapport 

§209 Antagande av biblioteksplan 2020-2023 

§ 210 Beslut om att ingå i kommunalförbundet Kretslopp 

Sydost 

§ 211 V-Timber vill köpa Gästgivaregården 1:146 i Vrigstad

§ 212 Omprövning av investeringsbidrag Vrigstad Motorklubb 

§ 213 Begäran om investeringsmedel 2021 om åtgärdsförslag 

för kommunal ledningsplats 

2020/69 

2020/34 

2020/93 

2020/190 

2020/193 

2020/171 

2020/166 

2020/164 

2020/43 

2020/175 

2020/174 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrka nde 

cs Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

§ 214 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2019 samt 
hemställan om ansvarsfrihet avseende 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län 

§ 215 Hantering av motioner och medborgarförslag 

§ 216 ÖVriga ärenden 

§ 217 Meddelanden 

2020/196 

2020/150 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
la kommun

§198

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Godkännande av ärendelista 

Justering 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§ 199

lnformationsärende - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informeras om tekniska ärenden: 

• Tegnerparken och gång- och cykelvägar i Vrigstad.

• Policy för saltning av utfartsvägar och statsbidragsvägar.
• Vattenverk i Vrigstad.

• Renoveringar av badplatser.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

6 



□ Sävsjö
Ukommun 

§200

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Diarienummer: KS 2020/69 

Personalstatistik april 2020 

Justering 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för april 2020.

Beslutsunderlag 

1. Personalstatistik

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
IEJkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§201 Diarienummer: KS 2020/111 

lnformationsärende - aktuellt läge spridning av coronavirus 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Information lämnades om åtgärder som vidtas från kommunens sida med anledning 
av virusepidemi. Viktigt att vara uthålliga i de restriktioner som rekommenderas. 
Extra medel har anslagits till att säkra upp bemanningen inför semesterperioden inom 
de kommunala verksamheterna. Föreningarnas och näringslivets påverkan av 
smittspridning diskuterades. 

C5 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§202

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Diarienummer: KS 2020/84 

lnformationsärende - socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om rekrytering av 

socialchef och pågående organisationsöversyn inom socialförvaltningen. 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§203

lnformationsärende - övning med krisledningsnämnden 

under hösten 

Kommunstyrelsen beslutar 

att övning med krisledningsnämnden ska äga rum under senare delen av 2020. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd och under hösten planeras en 
övning inom ramen för detta uppdrag. 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnaren 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§204 Diarienummer: KS 2020/34 

lnformationsärende - uppföljning av efterlevnad av 

dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-18. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-18 § 57, beslutades att uppföljning 

skulle ske vid dagens sammanträde av uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att 

Sävsjö kommun ska uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. På grund av pågående 

pandemi har detta arbete fördröjts och redovisning kommer att ske vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-18. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdes protokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§205 Diarienummer: KS 2020/93 

lnformationsärende - ombyggnad av Ringgården till 

demensboende 

Kommunstyrelsen beslutar 

att efter socialnämndens behandling av utredningen, överlämna ärendet till 

investeringsgruppen för handläggning. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet redogörs för ärende gällande ombyggnad av Ringgården till 

demensboende. 

Beslutet skickas till 

Investeringsgruppen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§206 Diarienummer: KS 2020/190 

lnformationsärende - återkrav för kommunalt driftbidrag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att arbeta vidare med ärendet utifrån kommunstyrelsens synpunkter, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

I dialog med Vaggeryds kommun under januari 2020 uppmärksammades att 
vägsamfälligheten Nordanskog-Stångbron fått felaktigt utbetalat kommunalt 
driftsbidrag av Sävsjö kommun. Anledning till återkrav är att Sävsjö kommun har 
betalat ut hela kostnaden efter Trafikverkets kostnadsberäkning upp till 100 % för 
perioden 2011-2019. 

Beslutsunderlag 

1. Informationsbrev till Nordanskog-Stång bron 2020-04-24
2. Svar på Sävsjö kommuns återkrav från Nordanskog-Stångbrons vägsamfällighet

2020-05-07

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

13 



□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§207 Diarienummer: KS 2020/193 

Redovisning partistöd för Sävsjö arbetarkommun 

Socialdemokraterna 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2020 med 78 ooo kronor till Sävsjö arbetarkommun Socialdemokraterna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm 2020-04-28. 

2. Ansökan om kommunalt partistöd .

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

cs 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

14 



□ Sävsjö
Ukommun 

§208

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Diarienummer: KS 2020/171 

Ekonomisk redovisning - tertialrapport 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att godkänna upprättad tertialrapport för Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redovisas tertialrapport för kommunkoncernen. 

Justering 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

cs 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
ml kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§209 Diarienummer: KS 2020/166 

Antagande av biblioteksplan 2020-2023 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att anta Biblioteksplan 2020-2023 som kommunens övergripande biblioteksplan. 

Sammanfattning 

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta en biblioteksplan för sin verksamhet 
inom biblioteksområdet. (Bibliotekslagen, SFS 2013:801). För Sävsjö kommuns del 
innebär det folkbiblioteksverksamheten och de skolbibliotek som kommunen är 
huvudman för. Planen ligger till grund för bibliotekens utveckling och prioriteringar 
2020 - 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-04-01 § 41.

2. Tjänsteskrivelse upprättad av Eva-Lena Andersson, bibliotekschef och Frank

Isaksson, enhetschef kultur- och fritid.

3. Biblioteksplan 2020-2023.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

cs 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
ID kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§210 Diarienummer: KS 2020/164 

Beslut om att ingå i kommunalförbundet Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

att ansluta till kommunalförbundet "Kretslopp sydost" verksamt inom kommunal 
avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget, 

att kommunalförbundets verksamhetsstart blir 2021-01-01, 

att godkänna förbundsordning enligt bilaga 1, 

att uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta 
och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna, 

att utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundets direktion under 
inneliggande mandatperiod, 

att uppdra till Njudung Energi att efter samråd med befintligt kommunalförbund ta 
fram förslag till budget för verksamhetsåret 2021, 

att utse kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och 
Oskarshamn till en arbetsgrupp med uppdraget att inför nästa mandatperiod 
utvärdera och vid behov komma med förslag på förändringar i förbundsordningen 
med anledning av förbundets utvidgning, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga avtal och 
handlingar i övrigt, samt 

att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet medverkar Ola Rosander, vd och Carl Odelberg 
affärsområdeschef, Njudung Energi AB. 

Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt inför nya 
utmaningar för att svara upp mot nya krav från bland annat kunder och 
myndigheter. Krav kommer på olika nivåer allt från EU-direktiv till lokalt uppsatta 
mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och serviceutbud. För att svara upp till 
dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och effektiv organisation. 

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

C6 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
9kommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

• Att tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och

tidningar utveckla ett system för bostadsnära insamling av förpackningar och

tidningar.

• Att jobba proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska

uppkomsten av avfall.

• Att utveckla cirkulära affårsmodeller för ökat återbruk och återvinning.

• Att jobba aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet.

• Att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare.

• Att ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov.

• Att tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga

kostnadseffektivitet.

• Att möjliggöra större satsningar och investeringar.

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade kommunerna få 
möjligheter att tillsammans anta dessa framtida utmaningar med effektivitet och 
med starkt fokus på frågorna. 

Beslutsunderlag 

1. 'Ijänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-05-05.

2. Förslag till förbundsordning Kretslopp Sydost.

3. Beslutsunderlag bildande nytt kommunalförbund.

4. Lokala konsekvenser vid bildande av kommunalförbundet Kretslopp Sydost.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

CG 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ellkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§211 Diarienummer: KS 2020/43 

V-Timber vill köpa Gästgivaregården 1:146 i Vrigstad

Kommunstyrelsen beslutar 

att arbeta vidare med ärendet utifrån kommunstyrelsens synpunkter, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

V-Timber i Vrigstad växer och vill köpa den kommunala fastigheten Gästgivaregården
1:146 som är planlagd för industriändamål.

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg
2020-05-06.

2. Förslag till köpeavtal, inklusive bilagor
3. Förslag till servitutsavtal med Gästgivaregården 1:232 

4. MIFO fas i-utredning, upprättad av miljöinspektör Dan Renquist
5. ÖVersiktskarta över området runt Gästgivaregården 1:146

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

C0 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
B5lkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§212 Diarienummer: KS 2020/175 

Omprövning av investeringsbidrag Vrigstad Motorklubb 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Vrigstad Motorklubb har begärt omprövning av kultur- och fritidsnämndens beslut om 

att avslå föreningens ansökningar om investeringsbidrag. 

Klubbens ambitioner är dock större än kultur- och fritidsnämndens budget, varför 

ansökningarna överlämnas till kommunstyrelsen för helhetsbedömning. 

Beslutsunderlag 

1. Vrigstad MK:s investeringsbidragsansökningar 1-3.

2. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-04-15 § 51.

3. 'fjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson enhetschef kultur- och fritid

samt Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen 2020-04-06.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§ 213 Diarienummer: KS 2020/174

Begäran om investeringsmedel 2021 om åtgärdsförslag för 

kommunal ledningsplats 

Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för år 2021. 

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt lagen om "kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" (2006:544)" ansvar att 
förbereda de kommunala verksamheterna för arbete under förhöjd beredskap. 
Kommunledningen måste därmed ha möjlighet till goda styrnings- och 
samordningsmöjligheter. Detta innebär även att de samhällsnyttigaste funktionerna i 
verksamheterna måste upprätthållas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört en rapport, som 
bifogas denna tjänsteskrivelse, om Sävsjös kommuns förmåga till "kommunal 
ledningsplats". Kommunerna har som en del av sina beredskapsförberedelser ett 
ansvar att förbereda och inrätta en kommunal ledningsplats. Begreppet kommunal 

ledningsplats innefattar platser med fullgod teknisk utrustning som 
kommunledningen, utsedd krisledningsnämnd samt krisstab kan nyttja. Detta för att 
leda och samordna de kommunala verksamheterna under extraordinära förhållanden. 
Härifrån utövar kommunen det geografiska områdesansvaret vid kris. 

För att kommunerna ska få ökade möjligheter att uppfylla kravet om att ha en fullgod 
kommunal ledningsplats kan MSB delfinansiera kommunens investeringskostnader. 
Delfinansieringen kan uppgå till maximalt 50 procent av investeringskostnaderna 
enligt de föreslagna åtgärder som framgår av bifogad rapport från MSB. 

Besl utsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 24 april 2020.

2. Åtgärdsförslag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
kommunal ledningsplats i Sävsjö kommun, daterat den 19 april 2020. 

Beslutet skickas till 

Budgetberedningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§214 Diarienummer: KS 2020/196 

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2019 samt 

hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet 

Mediacenter i Jönköpings län 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende år 2019,

samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2019.

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till medlemskommunerna. Revisorerna för Mediacenter 
Jönköpings Län tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna årsredovisningen för år 
2019, samt bevilja direktionen för Mediacenter Jönköpings Län ansvarsfrihet för år 
2019. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län.
2. Förvaltningsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län.

Revisionsberättelse år 2019 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
Län.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

cs 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§215 Diarienummer: KS 2020/150 

Hantering av motioner och medborgarförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

I samband med att smittspridningen av coronaviruset tog fart, resonerade 

kommunstyrelsen om åtgärder för att minska belastningen för kommunens 

förvaltningar, i syfte att kraftsamla inför uppgifter kopplade till pandemin. En del i 

detta var att sltjuta fram den politiska behandlingen av motioner och 

medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§216

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

att vid upprättande av sammanträdesplan för 2021, fortsatt förlägga 

kommunstyrelsens sammanträden på tisdagar, samt 

Justering 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

• Fråga om byte av sammanträdesdag för kommunstyrelsen.

• Handläggning av tomtförsäljning.

• Tidtabell för Jönköpings länstrafik.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-19 

Justering 

§217

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

• Kommande programperiod med Leader 2021-2027. 2020/197

• Byggsanktionsavgift inom fastigheten Vallsjö 5:4, Sävsjö kommun.
2019/71.213 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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