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§ 338  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.
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§ 339  

 

Informationsärende - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella tekniska ärenden. Fråga ställdes från 
serviceförvaltningen hur kommunstyrelsen ser på olika fartbegränsade åtgärder inom 
tätorter och vid ut- och infarter.
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§ 340 Diarienummer: KS 2020/398 

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att tidigare överenskommelse daterad 2020-11-24 avseende möten på distans i 
styrelser och nämnder upphävs från och med den 30 september, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuellt läge för pågående pandemi. Smittläget är 
lågt i Sävsjö kommun för närvarande. 60 % procent av kommuninvånarna är 
färdigvaccinerade. Regionen erbjuder vaccination i Stockaryd och Rörvik och vid 
Hägneskolan i Sävsjö tätort. Kommunen som arbetsgivare räknar med att anställda 
som jobbat på distans ska vara tillbaka på jobbet från den första oktober och framåt.  
 
Fysiska sammanträden tillåts från och med första oktober. För att undvika teknikstrul 
noteras att sammanträden i första hand bör genomföras antingen fysiskt eller digitalt.  
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§ 341 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik augusti 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för augusti månad 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik augusti 2021.

8



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 342 Diarienummer: KS 2021/325 

 

Avtal yttre skötsel serviceförvaltningen och Sävebo AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Redovisning lämnas av serviceförvaltningen för det avtal om yttre skötsel som lämnats 
från förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Ärendet återkommer vid nästa 
beredande sammanträde med kommunstyrelsen.
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§ 343 Diarienummer: KS 2021/314 

 

Informationsärende - fokusområden teknisk nämnd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningens tekniska verksamhet redovisar fokusområden. Extra fokus 
föreslås läggas inom förvaltningens olika verksamheter på bland annat biologisk 
mångfald och information så väl som kommunikation med kommuninvånare. Ärendet 
återkommer under hösten för politisk behandling. 
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§ 344 Diarienummer: KS 2021/272 

 

Informationsärende - kommunfullmäktiges fokusområden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Information från en strategidag och förslag på fokusområden för kommunfullmäktige 
redovisades vid sammanträdet. Ärendet återkommer under hösten för politisk 
behandling.
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§ 345 Diarienummer: KS 2021/323 

 

Informationsärende - verksamhetsplan 
kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Redovisning lämnades av det arbete som pågår med verksamhetsplan för 
kommunledningskontoret. 
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§ 346 Diarienummer: KS 2020/373 

 

Informationsärende - pendlarparkering i Björnskog 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2017 att anlägga en pendlarparkering i 
Björnskog. Denna ordnades som svar på ett medborgarförslag, samt även för att inför 
en ny översiktsplan pröva möjligheten att anlägga fler pendlarparkeringar. Avsikten är 
att underlätta och öka användning av kollektivtrafik. Serviceförvaltningen fick i 
uppdrag av kommunstyrelsen i november 2020 att teckna arrendeavtal. Sävsjö 
kommun äger inte den mark som förslaget avser, arrendeavtal har nu tecknats med 
markägarna. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 november 2020 § 414. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad den 11 

november 2020. 
3. Arrendekontrakt avseende pendlarparkering. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Serviceförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen
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§ 347 Diarienummer: KS 2021/326 

 

Informationsärende - centrumutveckling 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Konsultföretaget Landskapsgruppen har utarbetat skissförslag för utveckling av Sävsjö 
Centrum med åtgärder för att säkerställa en säkrare och tystare trafikmiljö i 
centrummiljön. Inriktningen är att skapa en barnvänlig, grön och inkluderande miljö, 
utan att kompromissa bort småstadskänslan. Projektet beräknas pågå under en längre 
tid. Utvecklingsavdelningen ska pröva olika möjligheter till statliga stöd för 
finansieringen. 
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§ 348 Diarienummer: KS 2021/58 

 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns 
pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet 

Kommunstyrelsen beslutar 
överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjös pensionärer ska 
erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet. Förslagsställaren tycker inte att 
pensionärerna är väl representerade på Familjebadet. Förslagsställaren bedömer 
också att kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra 
ensamheten bland äldre. 

Vid en genomgång av statistiken för 2019 var det i genomsnitt 358 seniorbesök i 
månaden och de två första månaderna 2020 visar att det var 495 seniorbesök i 
genomsnitt i månaden. Det finns också seniorvattengympa där deltagarantalet  
är 30–40 besökare per tillfälle. Det finns också flera seniorer i kvällsgrupperna. Vid 
något tillfälle har även pensionärsföreningarna varit på Familjebadet för att få 
information om verksamheten vilket inte har gett så mycket fler gäster. För 
närvarande kostar ett besök för seniorer 45 kr per tillfälle. Bedömningen är att det inte 
finns något behov av ”prova på” verksamhet för seniorer. 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor har getts tillfälle att yttra sig och ställer sig 
bakom medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 
besök på Familjebadet  

2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021.  
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 juni 2021 § 73. 
4. Protokollsutdrag från kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 26 augusti 2021 § 10.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 349 Diarienummer: KS 2021/315 

 

Markförsäljning-motocrossgymnasium 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att kommunstyrelsen försäljer en fastighet om 1500-5000 kvm råmark tillhörande 
Gästgivargården 1:96 för 20 kr kvm till vinnande anbudsinlämnare för byggande av 
lokal för motocrossgymnasium, 
 
att köparen av marken står för avstyckning/fastighetsbildningskostnaden, 
 
att köparen av marken står för markberedning och anslutningsavgifter, 
 
att Sävsjö kommun står för anslutande grusväg mellan fastigheten och 
motocrossbanan, samt 
 
att Sävsjö kommun säljer marken avverkad.   

Sammanfattning 
Riksintaget för motorcrossutbildning behöver elevytor i form av verkstad och 
undervisningslokaler. Aleholmsgymnasiet önskar genomföra en hyresupphandling för 
detta ändamål. För att underlätta genomförandet avsätter kommunen ett markområde 
på mellan 1500-5000 kvm intill motocrossbanan. Detta oberedda markområde säljs 
för 20 kr kvm.  

Tomten har genomgått en arkeologisk undersökning som till viss del begränsar 
området som försäljs och placering avseende utfartsvägar.  

Vinnaren av hyresupphandlingen har möjlighet att förvärva annan fastighet i det 
utpekade området för byggnationen, men den kommunala fastigheten står till 
förfogande för detta ändamål.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 8 september 2021. 
2. Kartskiss 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 350 Diarienummer: KS 2021/184 

 

Budget med verksamhetsplan 2022, Höglandsförbundet 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna Höglandsförbundets budget 2022, med 
verksamhetsplan 2023–2024. 

Sammanfattning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 
195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 % och för 2024 
med 1 %.  Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter 
avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 128 % under 2022. För 
budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 beräknas 
självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Förbundets 
omsättning ökar med 7% i budget 2022 mot föregående år. Ökning består 
framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS-systemet är 
inkluderat i budgeten. 

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 
2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med 
respektive kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter 
på justering av budgeten framförts. Eksjö kommun ska behandla budgeten i 
ledningsutskottet vecka 24 och återkommer efter det med eventuella 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
1. Budget 2022 med verksamhetsplan 2023–2024 Höglandsförbundet 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 28 augusti § 33. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 351 Diarienummer: KS 2021/210 

 

Budget 2022, Höglandsförbundets revisorer 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget 
för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 
2021-03-31, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att 
utöka revisorernas budget från 158 tkr till 320 tkr. Äskandet innebär behov av 
utökning av anslagsfinansieringen från medlemskommunerna. Vetlanda 
kommunfullmäktige har beslutat att finansiera sin andel av en total budgetökning för 
revisionen på 50 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse kommunfullmäktiges ordförande i Eksjö daterad den 31 mars 2021. 
2. Höglandsförbundets revisorer budget 2022 upprättad av ekonomichefen för 

Höglandsförbundet daterad den 11 maj 2021 
3. Protokollsutdrag Höglandsförbundet daterat den 28 maj 2021 § 20 och 27 

augusti 2021 § 34. 
4. Protokollsutdrag Vetlanda kommunfullmäktige daterad den 16 juni 2021  

§ 116. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 352 Diarienummer: KS 2021/253 

 

Taxa inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att ställa sig bakom förslaget om att införa timtaxan 346 kronor/ timme och ta bort 
nivåtaxa från och med den 1 november 2021.  

Sammanfattning 
En översyn av taxor gjordes i juni 2019 som låg till grund för beslut om maxtaxan för 
hemtjänst gällande från och med jan 202o. Maxtaxan delades in i tre olika nivåer 
enligt nedan;  
Under 3 timmar/månad = 346 kronor/timme  
Nivå 1 (3-4 timmar/månad) = 991 kronor/månad  
Nivå 2 (5-6 timmar/månad) =1 560 kronor/månad  
Nivå 3 (7- timmar/månad) =2 125 kronor/månad  
 
Socialförvaltningens nya verksamhetssystem Pulsen Combine hanterar inte maxtaxa, 
endast timtaxa. Socialnämnden föreslår att timtaxan för hemtjänst fastställs till  
346 kronor/timme, samt att nivåtaxan tas bort. Beräknat införandedatum är 
1 november 2021 i samband med driftsättning av Pulsen Combine.   
 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor har lämnat yttrande. Rådet ställer sig bakom 
socialnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Linda Björk daterad den 17 juni 2021. 
2. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 23 juni 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti § 314. 
4. Protokollsutdrag kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 26 augusti 2021 § 13. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 353 Diarienummer: KS 2021/304 

 

Delårsbokslut 2021-08-31 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna delårsrapport per 2021-08-31. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar ekonomichef Marie Hogmalm om förslag till 
delårsbokslut 2021-08-31.  
 
Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och 
bolag. I delårsrapporten beskrivs Sävsjö kommuns och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi under det gångna året. Rapporten delas upp i tre delar; 
förvaltningsberättelse, räkenskaper och verksamhetsredovisning. 
 
Delårsrapporten för Sävsjö kommun visar en prognos på cirka 33 miljoner. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 354 Diarienummer: KS 2021/313 

 

Samverkan i näringslivsfrågor, aktieägaravtal, bolagsordning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna förslaget till förändrad näringslivssamverkan mellan Sävsjö 
Näringslivsförening och Sävsjö kommun såsom det beskrivs i bilagd skrivelse, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna förslag till reviderat aktieägaravtal och 
reviderad bolagsordning avseende Sävsjö Näringslivs AB. 

Sammanfattning 
Förslaget till förändrad samverkan mellan Sävsjö kommun och Sävsjö 
Näringslivsförening via bolaget Sävsjö Näringsliv AB, innebär att kommunen samlar 
allt sitt näringslivsarbete i Sävsjö Näringsliv AB. Sävsjö kommun tar också över 
ansvaret för bolagets ekonomi. Sävsjö kommun och Sävsjö Näringslivsförening delar 
lika på antalet styrelseplatser. Sävsjö Näringslivsförening tillsätter ordförande i 
styrelsen. Bolaget kommer även fortsättningsvis att ägas till 50 % av Sävsjö 
Näringslivsförening och 50 % av Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 14 september 2021 
2. Förslag till reviderat aktieägaravtal 
3. Förslag till reviderad bolagsordning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 355 Diarienummer: KS 2021/237 

 

Näringslivsstrategi 2021–2026 med sikte mot 2030 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera näringslivsstrategin till Sävsjö Näringslivsförening.  

Sammanfattning 
Utkastet till näringslivsstrategi är framtagen för att ange inriktning och prioritering i 
näringslivsarbetet.  Strategin utgår ifrån Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) och 
Regionala Innovationsstrategin (RIS) och är anpassad utifrån Sävsjö kommuns behov. 
Utgångspunkten för strategin är företagens behov samt den kommunala 
utvecklingsstrategin. Utkastet på näringslivsstrategi är i denna form ett 
arbetsmaterial. Utvecklingsavdelningen önskar förankra den mot kommunstyrelsen 
och näringslivet för att få inspel som kan användas i ett färdigställande av strategin. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 11 juni 2021. 
2. Utkast till Näringslivsstrategi 2021–2026 med sikte mot 2030. 

Beslutet skickas till 
Sävsjö Näringslivsförening
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Utdragsbestyrkande 

§ 356 Diarienummer: KS 2021/275 

Handlingsplan ANDT 2021 (alkohol, narkotika, doping, tobak) 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande handlingsplan ANDT och att bibehålla prioriterade mål och 
insatsområden under 2021. 

Sammanfattning 
Den 22 januari 2018 antog kommunfullmäktige ANDT (Alkohol Narkotika Doping och 
Tobak) – planen 2018–2022.  ANDT planen har koppling till de nationella och 
regionala målen. 
Syftet med ANDT-planen är att få gemensam struktur, mål och prioriterade 
insatsområden för en kommunövergripande samsyn. Målgrupp för åtgärderna riktar 
sig till hela befolkningen i Sävsjö kommun med fokus på insatser riktade till barn, 
ungdomar och deras närstående. Målen i ANDT planen har kopplats till de nationella 
och regionala målen. 

För att verkställa ANDT-planens mål och insatsområden gör varje förvaltning en 
handlingsplan.  De förvaltningsövergripande handlingsplanerna följs upp på 
förvaltningsnivå och resultatet samlas in av arbetsgrupp social hållbarhet och 
redovisas i Hållbarhetsrådet. 

Prioriterade insatser i Handlingsplanen för att stärka samverkan i ANDT arbete: 

1. Utveckla arbetet med efterföljande av rökfria barn och ungdomsmiljöer.  

2. Utveckla arbetet med livsstilsundersökningar bland barn och ungdomar för att 
identifiera attityd, engagemang och trender där socioekonomiska förutsättningar, 
geografi och skolförhållanden jämförs. 

3. Utveckla samverkan kring Nationella kampanjer i ANDT-frågor (exempelvis 
tonårsparlören).  

4. Utvidga samverkan SPSF –gruppen (SPSF: skola, polis, social, fritidsgården. 
Utvidgning vid enstaka tillfällen exempelvis med alkoholhandläggare, 
tobakshandläggare.)  

5. Förtydliga de snabba kommunikationsöverföringarna mellan olika aktörer när 
något händer (operativa insatser). 

Hållbarhetsrådet har godkänt handlingsplanen och överlämnat den till 
kommunstyrelsen för antagande. 

Beslutsunderlag 
1. ANDT – handlingsplan 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen daterad  

den 24 augusti 2021. 
3. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 24 augusti 2021 § 30. 
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Beslutet skickas till 
Hållbarhetsrådet 
Nämnder
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Utdragsbestyrkande 

§ 357 Diarienummer: KS 2020/308 

 

Hälsocenter i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att 
utveckla Hälsocenter i länet tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. 
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan 
kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Syftet med Hälsocenter är att genom 
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra 
kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Målgruppen för Hälsocenter 
är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för 
framtida ohälsa. Invånarna kommer till hälsocenter framförallt via rekommendation 
från vårdcentralen men det lokala föreningslivet och civilsamhället har också en viktig 
roll att rekommendera invånarna med behov till ett Hälsocenter.  
 
Sävsjö kommun har från Region Jönköpings län fått en budget på 201 tkr vilket 
innebär att vi har möjlighet att anställa en person på 14 timmar per vecka. Regionen 
bedömer att tiden ska användas till 11 timmar coachtid och 3 timmar planeringstid. 
Verksamhetens bedömning är att det inte är möjligt att göra ett bra Hälsocenter med 
dessa resurser utan bedömer att kommunen också måste skjuta till pengar för att 
kunna genomföra uppdraget. Regionen ger endast pengar för lönekostnader, till detta 
kommer fasta kostnader för hyra, data, telefon, möbler med mera och kostnader för 
lön för att kunna genomföra projektet.  
 
Kultur- och fritidsenheten har fått i uppdrag av hållbarhetsrådet att se över 
möjligheterna med att driva ett Hälsocenter och bedömer att ett tillskott till 
driftsbudgeten på 420 ooo kr/år och en startkostnad på 25 000 kronor erfordras. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 13 september 2021. 
2. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 24 augusti 2021 § 27. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsenheten
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Utdragsbestyrkande 

§ 358 Diarienummer: KS 2021/251 

 

Dokumenthanteringsplan utvecklingsavdelningen, 
samhällsbyggnadsenheten 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande dokumenthanteringsplan för utvecklingsavdelningens 
samhällsbyggnadsenhet. 

Sammanfattning 
Dokumenthanteringsplan för utvecklingsavdelningens ansvarsområde 10071 har nu 
tagits fram. Dokumenthanteringsplanen berör handlingar inom områdena mark- och 
exploatering, översiktsplanering, detaljplanering samt övrig övergripande planering 
och samhällsbyggnadsverksamhet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad den 9 

september 2021. 
2. Förslag till dokumenthanteringsplan utvecklingsavdelningen, 

samhällsbyggnadsenheten. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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Utdragsbestyrkande 

§ 359 Diarienummer: KS 2021/302 

 

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland 
Remissversion Leader Linné 2023–2027 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ta utvecklingsavdelningens yttrande på remiss från Leader Linné Småland som sitt 
eget. 

Sammanfattning 
Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige. 

En utvecklingsstrategi tas fram varje programperiod då ett samarbetsområde ansöker 
om att få bilda ett Leaderområde. Leader Linné Småland kommer under nästa 
strategiperiod bestå av kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Värnamo, 
Växjö och Älmhult. 

Utvecklingsstrategin ska bidra till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Strategin utgår 
från det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter 
samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området 
ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av 
stöd från EU genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i 
strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik.  

Processen med att skriva fram Leader Linné Smålands strategi påbörjades i mars 
2021. Privata, ideella och offentliga aktörer samt enskilda intresserade har fått komma 
till tals i den öppna processen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 17 september 2021. 
2. Remiss lokal utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland 2023–2027. 

Beslutet skickas till 
Leader Linné Småland 
Utvecklingsavdelningen

27



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 360  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera att inga delegationsbeslut finns att redovisa.
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§ 361  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Vägsamfälligheter och utfartsvägar. 
 Uppskattning till serviceförvaltningens personal för välvårdad utemiljö i 

kommunens tätorter.
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Utdragsbestyrkande 

§ 362  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Utredning gymnasiesamverkan Höglandet. 2021/299 
 Kommun och andelstal 2022. 2021/301 
 Riktlinje distansarbete. 2021/296 
 Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterade den 8 september 

2021 §§ 88 och 89 om extra coronastöd. 2021/193 
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§ 363  

 

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 kommunstyrelsens närvarande 
ledamöter på distans förutom kommunstyrelsens ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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