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§ 15 Instruktion för kommundirektören 2020/6 

Justering 
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§ 16 Meddelanden 
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□ Sävsjö
la kommun

§1

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Godkännande av ärendelista 

Justering 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
fBlkommun 

Sa mmanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§2 Diarienummer: KS 2019/301.109 

Svar på medborgarförslag om att servera vildsvinskött inom 

kommunens kostverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, om möjligt, vid några tillfällen per år servera vildsvinskött till dem som äter på 
äldreboenden och till matdistribution, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att köpa in och servera 
vildsvinskött i kommunens kök. Den ökande vildsvinsstammen ställer till problem för 
trafikanter och lantbrukare. För att underlätta för jägarna att bli av med 
vildsvinsköttet föreslås att kommunen undersöker möjligheterna att servera 
vildsvinskött inom kommunens kostverksamhet. 

Vildsvinskött är ca 20-50 kronor dyrare än ordinarie kött som används Detta bed9ms 
rymmas inom ordinarie budget om servering sker vid några tillfällen varje år. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag
2. 'fjänsteskrivelse upprättad av Emma Hemmingberg, chefkommunal service.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 505.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§3 Diarienummer: KS 2019/289.109 

Svar på medborgarförslag belysning på gamla järnvägen 

delen från trähusfabriken till Eksjövägen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till att sträckan gamla järnvägen från före detta Sävsjö Trähus inte 

är en prioriterad sträcka enligt Sävsjö kommuns gång- och cykelplan, i nuläget inte 

utföra belysningsåtgärder längs denna sträcka, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Gamla järnvägen mellan före detta Sävsjö trähusfabrik och Eksjövägen saknar idag 

belysning. Medborgarförslagets mening är att denna sträcka skall förbättras genom att 

montera belysning. Upplevelsen enligt medborgarförslaget är att detta skulle öka 

tryggheten för dem som går och cyklar på denna sträckning men även de boende i 

området. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

2. Tjänsteskrivelse upprättad av gata/parkchef Tomas Lundin.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 506.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§4 Diarienummer: KS 2019/296.109 

Svar på medborgarförslag inomhushall med löparbanor för 

friidrott 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

En inomhushall med löparbanor och möjligheter att träna friidrott föreslås för att öka 
intresset att utöva friidrott och även andra sporter. 

Kultur- och fritidsnämnden har nyligen investerat i Hofgårdsvallens utomhus

anläggning. I övrigt hänvisas till befintliga idrottshallar. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

2. 1jänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 507.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

C5 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§S Diarienummer: KS 2019/310.109 

Svar på medborgarförslag om badflotte vid Slättsjöbadet i 

Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse anse medborgarlörslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Planer finns att byta ut bryggorna vid Slättsjöbadet i Vrigstad och medborgarlörslaget 
för fram iden att, i samband med detta, anlägga en flotte förslagsvis 25 meter ut i sjön. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att prioritera insatser kring kommunens samtliga 
badplatser under ett antal år framöver. Först och främst görs insatser kring bryggorna. 
Under 2020 bedöms inte utrymme finnas för insatser utöver redan budgeterade 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarlörslag.
2. 'fjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 508.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

C$ 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§6 Diarienummer: KS 2019/311.109 

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd på skolor i 

Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att för att minska tabun om mens och skapa tryggare skolgång, 

ska gratis mensskydd finnas tillgängligt på skolor i Sävsjö kommun. Barn- och 

utbildningsnämnden har yttrat sig kring de förslag som finns i förslagsställarens 

medborgarförslag och gör bedömningen att skolorna tillsammans med 

skolsköterskorna hanterar elevernas möjligheter till tillgång på mensskydd och lever 

upp till de förväntningar som krävs inom området. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag.

2. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-12-04 § 281

3. 'fjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Stefan Claesson

daterad 2019-11-04.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 509.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-1S2 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§7 Diarienummer: KS 2019/353.114 

Medborgarlöften Sävsjö kommun 2020-2021 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna medborgarlöften och aktiviteter enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta 
effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften 
är en utveckling av samverkansöverenskommelser och är en del av polismyndighetens 
styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen ska 
arbeta med. 

Medborgarlöften 
• Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
• Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre.

Med syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter: 
• Polisen ska vara tillgänglig på poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala

delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Information
finns på kommunens hemsida.

• Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar
narkotika.

• Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler
narkotikabrott främst bland unga.

• Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
• Kommunen ska tillsammans med Polisen och andra aktörer i kommunen

implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv
samverkan för trygghet.

• Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra
samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Beslutsunderlag 

1. Förslag till medborgarlöften 2020-2021.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 510. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

cs 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§8 Diarienummer: KS 2019/211.310 

Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna. 

Sammanfattning 

I linje med att Sävsjö utvecklas mot att bli en mer levande och attraktiv stadskärna 

med stärkt identitet, behövs enkla och tydliga principer för att hålla ihop stadens 

gestaltning utifrån kommunens vision om den barnvänliga, inkluderande och gröna 

staden. 

Gestaltningsprogrammet pekar ut de stilmässiga värden i stadsbilden som bör 

bevaras, förstärkas eller läggas till och föreslår utrustning och materialval som 

överensstämmer med programmets riktlinjer. När de allmänna platserna i Sävsjös 

centrala delar ska göras om blir gestaltningsprogrammet ett underlag som 

utformningen kan utgå ifrån. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-19 beslöts att inhämta synpunkter från 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor innan slutligt ställningstagande. Dessa 

synpunkter har inordnats i programmet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad 2019-11-05.

2. Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna.

3. Yttrande från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2019-12-12.

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 471 och 2019-12-17 § 511.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§9 Diarienummer: KS 2019/370.840 

Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020-2030 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020-2030, samt 

att utvärdering av strategin ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2022-03-01. 

Sammanfattning 

Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020-2030 har tagits fram under det 
andra halvåret år 2019. Strategin har arbetats fram av samordnaren för besöksnäring i 
Sävsjö kommun med stöd av Sävsjö kommuns företagare inom besöksnäringen samt 
Sävsjö kommuns utvecklingschef. 

Dokumentet är en övergripande strategi för besöksnäringsarbetet i Sävsjö kommun 
mellan år 2020-2030. Strategin anger riktningen i arbetet med besöksnäringen. 

En röd tråd genom strategin är vikten av att digitalisering kopplas till besöksnäringen. 
Huvudmålet i strategin är att till år 2030 öka förädlingsvärdet inom besöksnäringen 
med 50 %. För att nå dit har åtta åtgärder tagits fram: 

• Skapa förutsättningar för nya besöksnäringsföretag
• Utveckla exportmogna besöksnäringsföretag
• Driva digital utveckling
• Skapa nya leder och utveckla befintliga leder
• Utveckla nya paketlösningar för turister
• Förlänga turistsäsongen
• Utveckla samarbetet med kringliggande kommuner
• Öka samarbetet med Smålands Turism

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef och
Erik Alm, samordnare besöksnäring/landsbygdssamordnare 2019-12-06.

2. Förslag till strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun 2020-2030.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 512.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

C$ 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 10 Diarienummer: KS 2019/20.001 

Återremiss - reglemente Hållbarhetsråd, samordning av 

Välfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda ett Hållbarhetsråd enligt redovisat förslag från och med 2020-02-01, 

att anta föreliggande riktlinje "Reglemente Hållbarhetsråd" för kommunens 

Hållbarhetsråd att gälla från och med 2020-02-01, samt 

att Hållbarhetsrådet ersätter Välfärdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen från och 

med 2020-02-01. 

Mats Hermansson (M) och Kjell Lundqvist (SD) reserverar sig mot ovanstående 

förslag till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Välfärdsrådet har funnits i Sävsjö kommun sedan början av 2000- talet. Det uppstod 

genom en sammanslagning av Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet och har 

haft som uppgift att samordna och ta initiativ till åtgärder kopplade till dessa två 
områden. Centrala säkerhetsgruppen har sitt ursprung i Lagen om skydd mot olyckor 

och de krav som ställs på kommunen vad gäller förebyggande av olyckor. 

Dessa organisationer har under de senaste åren kommit att överlappa varandra och ett 

förslag finns till samordning, genom att bilda ett Hållbarhetsråd som ersätter 

Välfärdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 återremitterades ärendet till 

kommunstyrelsen med följande motivering: 

"Moderata partigruppen vill se en översyn av reglementet som ger förutsättningar för 
oppositionen att delta i arbetet i Hållbarhetsrådet". 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reglemente för Hållbarhetsråd.

2. Välfärdsrådets protokoll 2019-09-12 § 18.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 413, 2019-12-03 § 493 och

2019-12-17 § 518.

4. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 170.

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till följande beslut 

att bilda ett Hållbarhetsråd enligt redovisat förslag från och med 2020-02-01, 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

att anta föreliggande riktlinje "Reglemente Hållbarhetsråd" för kommunens 

Hållbarhetsråd att gälla från och med 2020-02-01, samt 

att Hållbarhetsrådet ersätter Välfärdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen från och 

med 2020-02-01. 

Mats Hermansson (M) yrkar att den politiska representationen i Hållbarhetsrådet ska 

utgöras av kommunstyrelsens presidium. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 

ordförandens förslag. 

Mats Hermansson (M) begär omröstning. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning. Den som röstar på ordförandens 

förslag röstar Ja, den som röstar på Mats Hermanssons yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 2 nej-röster .................................... bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar således enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 11 Diarienummer: KS 2018/71.250 

Avsiktsförklaring om samverkan mellan Vetlanda, Sävsjö, 

Uppvidinge samt KSRR 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge och KSRR ta 

fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt kommunalförbund för avfallssamverkan 

mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge kommuner, samt 

att information om ärendet ska lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2020-01-20. 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet beslutade 

Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda gemensam 

organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. Utredning 

utmynnade i att samgående med Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) var det 

sammantaget bästa alternativet och kommunstyrelserna i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge beslutade i oktober 2019 att ta fram avsiktsförklaring för ett eventuellt 

bildande av ett nytt kommunalförbund. 

Denna avsiktsförklaring beskriver parternas gemensamma vilja att skapa ett 

beslutsunderlag med syfte att bilda ett kommunalförbund som kan ansvara för 

hushållsavfallsverksamheten i de berörda kommunerna i framtiden. 

Parter: Vetlanda kommun, Uppvidinge kommun, Sävsjö kommun och KSRR 

(Kalmarsundsregionens renhållare). KSRR bildades 2006 och består av 

medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn. 

Avsiktsförklaringens syfte är inte att ta fram ett underlag för att i detalj kunna besluta 

om tjänster, system eller servicenivåer för den framtida verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. 'l]änsteskrivelse upprättad av kommunchef Jan Holmqvist.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 519.

Beslutet skickas till 

Berörda kommuner 

Njudung Energi AB 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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[]Sävsjö 
Elikommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 12 Diarienummer: KS 2019/251.253 

Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till 

förskoleverksam het 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att sälja del av Eksjöhovgård 7:4, ca 2850 m2
, enligt bifogat köpeavtal. 

Sammanfattning 

Förskolan Tingeling AB vill köpa del av fastigheten Eksjöhovgård 7:4 i närheten av 
Eksjöhovgårdsängen för att där bygga en ny förskola. 

Förskolan Tingeling AB är en fristående förskola i Sävsjö och har bedrivit 
förskoleverksamhet i en verksamhetsanpassad villa på Skogsnmdan, Hägneområdet, 
sedan hösten 2010. Normalt har förskolan mellan 15 och 20 barn. Maten till eleverna 
tillagas på plats. I dagsläget arbetar det en förskollärare, två barnskötare, en 
kostrådgivare/ekonomibiträde samt vid behov en resursperson. 

Den anpassade villan har fungerat väl för verksamheten men nu finns en vilja att 
utveckla verksamheten och målsättningen är att kunna ta emot upp till 30 barn. För 
att kunna göra det behövs större lokaler och ägarna till bolaget har kontaktat 
kommunen för att hitta lämplig mark att förvärva och bygga en ny förskoleanpassad 
villa på. Önskemålet har varit en relativt lugn plats med närhet till naturen. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse.
2. Situationsplan, utgåva 2.

3. Ortofoto, utgåva 2, med avsedd avstyckning markerad och skiss på hur parkering
på den kvarvarande ytan skulle kunna struktureras.

4. Köpekontrakt.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

CG 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 



□ Sävsjö
IUkommun 

Sa mmanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 13 Diarienummer: KS 2020/1. 

Kommunstyrelsens investeri ngsbudget 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet lämnar ekonomichef Marie Hogmalm information om förslaget till 
kommunstyrelsens investeringsbudget 2020-2023. 

C-5 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags be styrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 14 Diarienummer: KS 2019/267.002 

Delegationsbeslut - Bidrag till arrangemang om historia 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut fattat av Stefan Gustafsson, bidrag till arrangemang om

historia och nej till antisemitism.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Skommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 15 Diarienummer: KS 2020/6 

Instruktion för kommundirektören 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad instruktion för kommundirektören daterad 2020-01-06. 

Sammanfattning 

En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. Enligt denna ska varje kommun 
upprätta en "Instruktion för kommundirektören". Instruktionen skall uppdateras 
minst var fjärde år eller vid större förändringar av kommundirektörens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

1. Instruktion för kommundirektören 2020-01-06. 

Beslutet skickas till 

Jan Holmqvist 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-01-07 

Justering 

§ 16

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

1. Skrivelse med anledning av beslut om att stänga lokalredaktionen i Sävsjö.

2020/7

2. Inbjudningar till 2020-01-20 och 2020-02-04 om reviderad

utvecklingsstrategi. 2019/ 42.106

3. Information om pågående arbete med anledning av ändrad

kostnadsutjämning.

4. Sponsringsevent med Sävsjö Innebandyklubb lördagen den 11 januari i Sävsjö

sporthall.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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