Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen/investeringsgruppen

Plats och tid

Digitalt, Sävsjö kommun, tisdagen den 16 mars 2021 kl. 13:00 – 15.20.

Beslutande

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), frånvarande
Lena Persson (S)
Göran Häll (S), frånvarande
Kjell Lundkvist (SD), frånvarande
Tjänstgörande ersättare:
Lars Helgesson (SD) ersätter Kjell Lundkvist
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Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör

Marie Hogmalm, ekonomichef, sekreterare
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader
Karolina Olsson, kommunikatör/kommunsekreterare
Elena Luca, praktikant

Utses att justera Lars Helgesson (SD)
Justeringens
plats och tid

Digital justering via Visma Addo
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.........................................................................

Paragrafer

Stefan Gustafsson, (KD)

Sekreterare

104-107, §§
.................................

….....................…………………………………………..
Carina Hjertonsson

Justerande

.........................................................................................................................
Lars Helgesson (SD)

Justerande

Justering

Justerande

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Mejl: kommun@savsjo.se
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Anslagsbevis
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-16

Anslagsdatum:

2021-03-26

Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning):

2021-04-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus

Underskrift

Justering

Visma Addo ID-nummer : 89263979-82d1-4aed-8b8a-541e1d7206c9

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

………………………………………………………………………………
Carina Hjertonsson

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

Justering

§ 104

Godkännande av ärendelista

§ 105

Arbete med investeringsgruppen

2021/90

§ 106

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

2021/87

§ 107

Övriga ärenden

§ 108

Godkännande av mötets genomförande
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Val av justerare samt tid och plats
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§ 104

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
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att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 105

Diarienummer: KS 2021/90

Arbete med investeringsgruppen
Kommunstyrelsen beslutar
att ordna ett extra möte för budgetberedningen den 4 maj för budgetsamtal,
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att ge Jan Holmqvist i uppdrag att återkomma med redovisning av fastigheter som kan
avyttras till mötet den 4 maj,
att ge Marie Hogmalm i uppdrag att återkomma med konkret förslag på
investeringsbudget där nivån på investeringar har sänkts för att kunna ge utrymme till
att öka budgeten för fastighetsunderhåll, samt
att ge Urban Blücher i uppdrag att återkomma med en realistisk tidsplan gällande
renovering av Ringgården.

Sammanfattning
Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader, (ABSI) föredrog upprättad
kassaflödeskalkyl gällande om ABSI skulle investera 100 mkr på en ny fabrikslokal åt
OBOS.
Marie Hogmalm och Urban Blücher återkopplade kring de uppdrag som beslutades
vid föregående möte den 16 februari 2021.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2021/87

§ 106

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsen beslutar
anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med av
regeringen utfärdad ändring av förordning (SFS 2021:161) vad gäller begränsning
av spridning av covid-19, samt
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att godkänna att kommunfullmäktige tillför ärendet på dagordningen på
sammanträdet den 22 mars 2021.

Sammanfattning
Den 11 mars ändrades regeringens förordning (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (genom SFS 2021:161) så att en
kommun ges möjlighet att förbjuda vistelse på särskilda platser i kommuner. I 8
kap 1 § står:
8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I förordningen är inte preciserat vilket kommunalt organ som ska ta beslutet. Detta
innebär att det i normalfallet är kommunfullmäktige. Då denna typ av beslut
förmodligen behöver tas med relativt kort varsel är det lämpligt att rätten att ta
detta beslut ska kunna tas av en styrelse eller nämnd. I detta fall torde
kommunstyrelsen vara det organ där beslutet kan tas. Med anledning av detta
föreslås att kommunstyrelsens reglemente justeras så att 11 § kompletteras med
ytterligare en punkt:
18. begränsa smittspridning
- fullgöra de uppgifter som anges i förordning om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid 19 (SFS 2021:161).

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad
den 11 mars 2021.
2. Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente, daterat den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 107

Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Jan Holmqvist i uppdrag att utreda frågan tillsammans med ISF-gruppen om
hur kommunen kan stödja den lokala handeln.

Sammanfattning
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En fråga aviserades om presentkort skulle lämnas ut till anställda vid påsk i likhet med
föregående år. Den lokala handeln har det fortsatt tufft rent ekonomiskt på grund av
pandemin samt att det finns en politisk vilja att visa en uppskattning mot personalen
för det goda arbete som utförs.

Beslutet skickas till
Jan Holmqvist

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 108

Godkännande av mötets genomförande
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att samtliga 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 ledamöter och föredragande
tjänstepersoner på distans. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

