
□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Plats och tid Sävsjö Kulturhus, Galaxen, tisdagen den 5 maj 2020 kl. 13:15 - 16.40 

Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Stefan Gustafsson (KD), ordförande 
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Christer Sandström (C) 
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Göran Häll (S) 

Kjell Lundkvist (SD) 
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Stefan Claesson, barn- och utbildningschef §§ 189-192 

Gunnel Lundgren (KD), ej tjänstgörande ersättare 

Stefan Fiirst (V), insynsplats 

Utses att justera Christer Sjögren (S)
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Kommunkansliet, Säv: ... Kommunalhus, torsdagen den 7 maj 2020 klockan 09.00 
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Carina Hjertonsson 
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Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
IUkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Anslags bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

Anslagsdatum: 

Sista dag att överklaga 

(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Kommunstyrelsen 

2020-05-05 

2020-05-08 

2020-06-01 

Kommunkansliet 

Underskrift � H,-� ..................................... .................................................. 

Carina Hjertonsson 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Innehållsförteckning 

§ 182

§ 183

§ 184

§ 185

§ 186

§ 187

§ 188

§ 189

§ 190

§ 191

§ 192

§ 193

§ 194

§ 195

Närvaro 

Val av justerare samt plats och tid 

Godkännande av ärendelista 

Informationsärende - aktuellt läge spridning 
av coronavirus 

Informationsärende - överenskommelse om 2020/164 
kommunalförbund för avfallshantering 

Informationsärende - Björkängsvägen i 2020/169 
Vrigstad 

Informationsärende - avtal om överlåtelse av 2020/179 
andel Sävsjö Skyttecenter ekonomisk 
förening 

Personalförstärkning med anledning av 2020/111 
covid-19 

Kulturhusets ekonomi med anledning av 2020/161 
covid-19 

Långsiktig plan för Aleholmsskolans 
attraktivitet och verksamhet 

Riksidrottsgymnasium, RIG, motocross och 2020/142 
enduro 

Anhållan om tilläggsbudget till 2020/160 
Aleholmsskolans entre 

Redovisning utveckling av trä- och 2020/131 
byggutbildning 

Investeringsmedel för att renovera 2020/172 
bubbelpool på Sävsjö Familjebad 

Återkallad fastighetsreglering Eksjöhovgård 2019/59 
7:1 och Brädan 2 

Förslag till reviderad budgetplan 2020 2020/127 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Justering 

§ 196 Övriga ärenden 

§ 197 Meddelanden 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

2020/130 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

§ 182

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

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 

Utdragsbestyrkande 

5 



□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§183 Diarienummer: KS 2020/111 

lnformationsärende - aktuellt läge spridning av coronavirus 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet redogör kommundirektör Jan Holmqvist för åtgärder med 

anledning av pågående pandemi. Under dagen har uppgifter lämnats om att antalet 

bekräftade smittade i Sävsjö kommun understiger 20 personer. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

§ 184

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Diarienummer: KS 2020/164 

lnformationsärende - överenskommelse om 

kommunalförbund för avfallshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Förberedelser för bildande av nytt kommunalförbund för avfallshantering pågår och 
ärendet återkommer vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 

Justering 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

(2� 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 185 Diarienummer: KS 2020/169 

lnformationsärende - Björkängsvägen i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Boende vid Björkängsvägen och Industrigatan i Vrigstad önskar att ett antal åtgärder 
vidtas för att minska påverkan från närliggande industrier. Utvecklingsavdelningen 
har upprättat svar som skickats till berörda. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från boende på Björkängsvägen, Vrigstad.
2. Svar upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef

2020-04-20.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 186 Diarienummer: KS 2020/179 

lnformationsärende - avtal om överlåtelse av andelar till 

Aleholms skytteförening 

Kommunstyrelsen beslutar 

att delge denna information till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Avtal har tecknats mellan Sävsjö kommun och Aleholms skytteförening om överlåtelse 
av två andelar från Sävsjö kommun till Aleholms Skytteförening till en köpeskilling av 
en krona. 

Beslutsunderlag 

1. Överlåtelseavtal.

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 
2020-05-05 

Justering 

§187 Diarienummer: KS 2020/111 

Förstärkning av anslag för oförutsedda behov med anledning 

av covid-19 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anvisa 3 mkr för konsekvenser av coronavirus, samt 

att finansiering sker genom en utökning av kommunstyrelsens budgetram och att 
medlen fördelas på kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Mats Hermansson (M) deltar inte i ovanstående beslut. 

Sammanfattning 

Med anledning av ett befarat utbrott av coronavirus bland anställda i Sävsjö kommun 
önskar personalavdelningen utökad budget med 3 mkr, för att skapa möjlighet att vid 
behov visstidsanställa ytterligare 10 medarbetare ("poolare") till bemanningsenheten 
under en 6-7 månaders period. 

Dessutom kan bemanningsenhetens administration behöva förstärkas under 
perioden och ett utökat antal timanställda rekryteras. Det bedöms att dessa medel 
delvis också kan behövas till handledare för sommarjobb och insatser mot 
föreningsliv och ungdomars fritidsaktiviteter. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av personalchef Åke Blomqvist 2020-04-15.

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-21 § 166.

3. Kompletterande skrivelse.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

§ 188

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Diarienummer: KS 2020/161 

Kulturhusets ekonomi med anledning av covid-19 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge Kulturhuset i Sävsjö ett räntefritt lån på 500 ooo kronor med en amorteringstid 
på 10 år från och med år 2021, 

att amortering regleras i samband med utbetalningar av kommunalt 
verksamhetsbidrag, 

att lånet ska utbetalas senast 2020-07-31, samt 

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att stödja Kulturhusets arbete för att 
långsiktigt få stabil ekonomi och till att Kulturhuset får kännedom om möjligheter till 
nationellt och regionalt inrättade stödmöjligheter till kulturverksamheter. 

Sammanfattning 

Kulturhuset i Sävsjö har kontaktat Sävsjö kommun angående sin ekonomiska 
situation med anledning av spridningen av coronaviruset i samhället. Då i princip 
alla planerade aktiviteter har ställts in har Kulturhuset hamnat i en ekonomisk kris. 
Kortsiktigt kan kommunen hjälpa till genom att betala ut bidrag och hyror för 2020 

i förskott. Till sommaren behövs dock ytterligare tillskott och då framförallt för att 
säkerställa att verksamheten kan komma igång igen under hösten 2021. 

I tjänsteskrivelsen görs bedömningen att behovet av tillskott uppgår till åtminstone 
500 000:-. Kommunen skulle kunna säkerställa detta tillskott genom ett räntefritt 
lån med lång amorteringstid. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-04-14. 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-21 § 167. 

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till följande förslag till beslut: 

att ge Kulturhuset i Sävsjö ett räntefritt lån på 500 ooo kronor med en amorteringstid 
på 10 år från och med år 2021, 

att amortering regleras i samband med utbetalningar av kommunalt 
verksamhets bidrag, 

att lånet ska utbetalas senast 2020-07-31, samt 

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att stödja Kulturhusets arbete för att 
långsiktigt få stabil ekonomi och till att Kulturhuset får kännedom om möjligheter till 
nationellt och regionalt inrättade stödmöjligheter till kulturverksamheter. 

Mats Hermansson (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

11 



□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

Ordföranden ställer frågan .om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och 
finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Mats Hermansson (M) begär omröstning. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Den som röstar att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill att ärendet ska återremitteras 

röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens 

förslag ...................................................................................................... bilaga 1. 

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 
2020-05-05 

Justering 

§ 189 Diarienummer: KS 2020/160 

Långsiktig plan för Aleholmsskolans attraktivitet och 

verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i arbetet med verksamhetsplan för 

2021 realisera de åtgärder som krävs för att Aleholmsskolan ska utvecklas i riktning 

med den långsiktiga plan som barn- och utbildningschef Stefan Claesson redovisat. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 april fick barn- och utbildningschef Stefan 

Claesson uppdraget att redovisa en långsiktig plan för Aleholmsskolans attraktivitet 

och verksamhet. Vid dagens sammanträde lämnas redogörelse för Aleholm nu och i 

framtiden. 

Beslutsunderlag 

1. Presentation upprättad av Stefan Claesson, barn- och utbildningschef.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering / 

§ 190 Diarienummer: KS 2020/142 

Riksidrottsgymnasium, RIG, motocross och enduro 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att analysera underlag i ärendet och 

till kommunstyrelsen 2020-08-18 upprätta tjänsteskrivelse som beaktar möjligheter, 

risker och konsekvenser vid inrättande av riksidrottsgymnasium för motocross och 

enduro. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom en ansökan till 

Riksidrottsförbundet, RF, om att starta riksidrottsgymnasium till läsåret 2022/2023 

med inriktning mot enduro och motocross. Nämnden har beslutat att överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande till de investeringsbehov och 

tillkommande driftskostnader som föreligger, samt efterhöra kommunstyrelsens åsikt 

i frågan. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse med bilagor upprättad av Stefan Claesson daterad

2020-04-01.

2. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-04-22 § 117.

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jan Holmqvist 

Utdragsbestyrkande 

(2� 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 
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□ Sävsjö
lmkommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 191 Diarienummer: KS 2020/160 

Anhållan om tilläggsbudget till Aleholmsskolans entre 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2020 med 2 150 ooo 

kronor för ombyggnad av Alehohnsskolans entre. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen begär en tilläggsbudget för att fullfölja planerad 

investering på Aleholmsskolan. Då avsatt investeringsbudget, projekteringskostnader, 

konsultkostnader, projektledare, besiktningskostnad med mera sammanräknats, 

konstaterar förvaltningen att det saknas 2 150 ooo: - för att genomföra planerad 

investering. Av den anledningen begär förvaltningen en tilläggsbudget. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Stefan Claesson

2020-04-15.

2. Kartskiss.

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-21 § 171.

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 
2020-05-05 

Justering 

§ 192 Diarienummer: KS 2020/131 

Finansiering av trä- och byggutbildning 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Aleholmsskolans trä- och byggutbildning för vårterminen år 2021 fördela upp 
till 1 ooo ooo kronor ur integrationsfonden, samt 

att utbetalning av medlen sker efter att de faktiska kostnaderna redovisats. 

Sammanfattning 

Trä- och byggindustrin i Sävsjö kommun har under en längre tid haft svårt att 
attrahera kvalificerad personal samtidigt som många nyanlända vill ta sig in på 
arbetsmarknaden. 

Sävsjö kommun har samlat integrationsarbetet inom något som kallas 
"Sävsjömodellen". Inom detta erbjuds nyanlända och de som står långt från 
arbetsmarknaden yrkesutbildningar. Inom denna modell och i nära samarbete med 
företagen har Aleholmsskolan bedrivit en trä- och byggutbildning. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelser upprättade av barn- och utbildningschef Stefan Claesson
2020-01-31 och 2020-04-17.

2. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-03-11 § 69.

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-21 § 166.

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Aleholmsskolan 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

16 



□ Sävsjö
Ukommun 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 193 Diarienummer: KS 2020/172 

lnvesteringsmedel för att renovera bubbelpool på Sävsjö 

Familjebad 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kultur och fri tidsenheten får omdisponera 500 ooo kr från investeringsbudgeten 
och projektet renovering av Vallsjöbaden, till renovering av bubbelpoolen på 
Familjebadet i Sävsjö. 

Sammanfattning 

Nuvarande bubbE::lpool på Sävsjö Familjebad har inte renoverats sedan badet byggdes 
1990 och är i stort behov av upprustning. I samband med pågående Coronapandemi 
har relaxavdelningen stängt och antalet besökande till anläggningen har minskat. 
Renovering kan därför ske utan att det påverkar verksamheten och 
serviceförvaltningen bedömer därför att det är ett bra tillfälle för renovering. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 

17 



□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdes protokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§194 Diarienummer: KS 2019/59 

Återkallad fastighetsreglering Eksjöhovgård 7:1 och Brädan 2 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 63 avseende 
överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av Eksjöhovgård 7:1 och 
Brädan 2 inte längre är aktuellt, samt 

att delge denna information till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

En överenskommelse om fastighetsreglering låg till grund för en markförsäljning på 
södra industriområdet i Sävsjö. Marken gränsade till industritomten Brädan 2 som ägs 
av Brädan i Sävsjö AB, som är ett dotterbolag till Holst Gräv AB. Lantmäteriet anser 
inte att fastighetsregleringen i alla delar är förenlig med Fastighetsbildningslagen 3:2. 
Området som enligt detaljplanen ska utgöra allmän platsmark - naturområde, och 
som kommunen ska vara huvudman för, anses inte lämplig att reglera då det strider 
mot detaljplanen. 

Ett försök att anpassa arealen och undanta den allmänna platsmarken gjordes men det 
blev i praktiken inte lämpligt av topografiska skäl och därför beslöt de båda parterna 
att återkalla ansökan i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg
2020-05-04.

2. Beslut om inställd förrättning.

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Kommunfullmäktige 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
Bil kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 195 Diarienummer: KS 2020/127 

Förslag till reviderad budgetplan 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva beslut från kommunstyrelsen 2020-04-21 § 164, samt 

att revidera budgetprocessen under 2020 i enlighet med redovisat förslag och 
synpunkter framförda vid kommunstyrelsens överläggning. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 april fattades i § 164 beslut om reviderad 
budgetplan för 2020. En tydligare beskrivning om vad beslutet innebär önskas, 
varför detta beslut upphävs och nytt beslut om reviderad budgetplan 2020 fattas 
vid dagens sammanträde. 

Med anledning spridningen av coronaviruset och den påverkan det får på den 
kommunala verksamheten och de begränsningar till fysiska möten som den ger 
upphov till föreslås följande justering av tidsplanen för budgetarbetet inför 
kommande år under 2020: 

Driftsbudget och taxor - tas i november 2020. 
• Investeringsbudget - tas i november 2020.
• Styrtal kopplat till US - tas i november 2020

Genom ovanstående beslut skapas förutsättningar för en budgetprocess som i stort 
bygger på så realistiska förutsättningar som möjligt inför kommande år. Just nu 
finns en stor osäkerhet kring samhällsekonomin i stort, hur coronaviruset 
långsiktigt kan påverka behovet av ökat försörjningsstöd, statens möjligheter till att 
stödja kommunsektorn med mera. 

Vad gäller nämndernas arbete bör detta fortsätta enligt tidsplan. Istället för att utgå 
från kommunfullmäktiges beslut i juni, får dock nämndernas arbete med 
verksamhetsplan utgå från de budgetdirektiv som gavs under våren 2020. Att så 
kan ske i de verksamhetssystem som används, kommer säkerställas av kommunens 
ekonomiavdelning. 

Frånsett tillskott från staten är årets resultat osäkert. Av det skälet kan det vara 
viktigt att redan nu skicka ett tydligt budskap till kommunens nämnder om 
återhållsamhet vad gäller tillsättning av tjänster och inköp som inte är direkt 
relaterade till arbetet med covid-19. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-04-03.
2. Tidplan budget 2021.

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 196

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

• Nytt beslut om reviderad budgetprocess.
• Åtgärder med anledning av covid-19

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□ Sävsjö
El kommun

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
2020-05-05 

Justering 

§ 197

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Diarienummer: KS 2020/130 

• Rapport och rekommendation från granskningen av överlörmyndamämnden

2019.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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Sammanträde med 2020-os-os Sekreterare: 
kommunstyrelsen kl 13.15 

Voteringar Voteringar 
Ei 188 Kulturhuset 

Ordinarie ledamöter När- Ers 
varande Ja Nei Avst Ja Nei Avst km 

Stefan Gustafsson (KD) X X 

Johanna Danielsson (KD) X X 

Christer Sjögren (S) X X 

Lena Persson (S) X X 

Göran Häll (S) X X 

Christer Sandström (C) X X 

Matilda Henriksson (C) X X 

Mats Hermansson (M) X X 

Kiell Lundkvist (SD) X X 

Ersättare 

Dan Thelander (KD) 
Gunnel Lundgren (KD) X 

Kerstin Hvirf (S) 
Inqrid Ivarsson (S) 
Victor Erliksson (S) 
Mirjam Johansson (C) 
Anette Gustafsson (C) 
Alexandra Wikström 
Kelemen (M) 
Lars Helqesson (SD) 

Stefan Furst (V) X 

insynsolats 

8 1 


