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Beslut kommunstyrelsens sammanträde i Sävsjö 2020-05-19  
 

 Besök  Tid Ärende  
 

 Tomas Lundin 8.30 4, 15 

 Erika Tor Rundblad 8.30 4, 12, 15 

 Eva-Lena Andersson 9.00 12 

 Ola Rosander 10.00 
 

13 

 Kristin Nilsdotter Isaksson 11.00 14 

 Åsa Elmersson 11.00 14 

 Marie Hogmalm 11.20 22 

 
 
1. 

 
 
Närvaro 
 
 
 

2. Val av justerare samt plats och tid 
 
Onsdagen den 20 maj 2020 kl 16.00, Christer Sandström (C)  kommunkansliet, 
Sävsjö Kommunalhus. 
 
  

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

4.  Informationsärende – tekniska ärenden 
 

- Tegnerparken  och GC-vägar i Vrigstad 
- Policy för saltning av utfartsvägar 
- Vattenverk i Vrigstad 
- Renoveringar av badplatser 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 
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5. Informationsärende – personalstatistik april 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

 
 

6. Informationsärende – aktuellt läge spridning av coronavirus 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 
 
 

7. Informationsärende – utredning av socialförvaltningens 
organisation, rekrytering socialchef 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 
 
 

8. Informationsärende – övning med krisledningsnämnden under 
hösten.    
 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

9. Informationsärende – uppföljning av granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

 
10. Informationsärende –ombyggnad av Ringgården till 

demensboende 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att efter Socialnämndens behandling av utredningen överlämna ärendet till 
investeringsgruppen  för handläggning. 
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11. Redovisning av partistöd för Sävsjö Arbetarkommun 
Socialdemokraterna 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2020 med 78 000 kronor. 

 
 

12. 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. 

 
 

13. 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 
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att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

 
 
 

14. V-Timber vill köpa Gästgivaregården 1:146 i Vrigstad 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen  
 

15. Återkrav för kommunalt driftbidrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

 
16. Omprövning av investeringsbidrag Vrigstad Motorklubb 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

 
 

17. Begäran om investeringsmedel 2021 om åtgärdsförslag för 
kommunal ledningsplats 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för år 2021. 
 
 
 
 

18. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2019 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. 
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19. Hantering av motioner och medborgarförslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
 
 

20. Övriga ärenden 
- Fråga om byte av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 
- Handläggning av tomtförsäljning 
- Tidtabell för Jönköpings länstrafik 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att vid upprättande av sammanträdesplan för 2020 fortsatt förlägga 
kommunstyrelsens sammanträden på tisdagar, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
 
 

21. Meddelanden 
 

• Kommande programperiod med Leader 2021-2027. 

• Byggsanktionsavgift inom fastigheten Vallsjö 5;4, Sävsjö kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
 

22. Ekonomisk redovisning – tertialrapport 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
Att godkänna upprättad tertialrapport för Sävsjö kommun. 
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