
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt sammanträde, Sävsjö kommun, tisdagen den 7 september 2021  
klockan 13:15 – 15:45 

till 

 

Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C) 
Lena Persson (S), frånvarande 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD), frånvarande 
Tjänstgörande ersättare: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Lena Persson 
Therese Petersson (KD) ersätter Kjell Lundkvist 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Pierre Klasson, kommunikationschef § 324 
Karolina Olsson, kommunikatör/kanslisamordnare § 324 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 333 
Olle Denke, säkerhetssamordnare § 326 
Stefan Fürst (V), insynsplats 
 

Utses att justera Christer Sjögren (S)    

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast torsdagen den 9 september 2021 klockan 09:00. 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 

 

321-337 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

................................. 

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 Christer Sjögren (S)    

1



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-09-07 

Anslagsdatum: 2021-09-10 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-10-03 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 

  
  

2



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 321 Godkännande av ärendelista   

§ 322 Informationsärende - coronapandemi   

§ 323 Informationsärende - personalstatistik juli 
2021 

2021/46  

§ 324 Informationsärende - hantering av sociala 
medier utifrån GDPR, dataskydds-
förordningen 

2021/277  

§ 325 Informationsärende - skyltning inom Sävsjö 
stad 

2021/284  

§ 326 Informationsärende - inför valet 2022 2021/197  

§ 327 Informationsärende - näringslivssamverkan   

§ 328 Svar på medborgarförslag om aktiviteter för 
barn och ungdomar i Stockaryd 

2021/162  

§ 329 Policy för internt skydd i Sävsjö kommun 2021/196  

§ 330 Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun 2021/197  

§ 331 Kommunal avtalssamverkan 
Höglandskommunerna 

2021/202  

§ 332 Revision delägda kommunala bolag - 
överenskommelse 

2021/247  

§ 333 Sävsjö Padelcenter AB arrendeavtal för tomt 
på fastigheten Eksjöhovgård 7:4 

2020/340  

§ 334 Anmälan av delegationsbeslut 2021/35  

§ 335 Övriga ärenden   

§ 336 Meddelanden   

§ 337 Godkännande av mötets genomförande   

 

3



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 321  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.
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§ 322  

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuellt läge för 
pågående pandemi. Liten påverkan för närvarande på verksamheterna. Enligt senaste 
statistiken finns ingen smitta inom Sävsjö kommun. Andel vaccinerade inom 
kommunen är lägst i länet. Regionen planerar för att på olika sätt underlätta 
vaccinering genom att till exempel åka ut i tätorter och att besöka skolor. För anställda 
inom Sävsjö kommun och för dem som har möjlighet, gäller distansarbete fram till 
september månads slut.
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§ 323 Diarienummer: KS 2021/46 

 

Informationsärende - personalstatistik juli 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för juli månad 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik juli 2021.
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§ 324 Diarienummer: KS 2021/277 

Informationsärende - hantering av sociala medier utifrån 
GDPR, dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Höglandets kommunikationschefer har i samråd med dataskyddsombud och 
sakkunniga tagit ett gemensamt beslut att sluta publicera personuppgifter, foton på 
personer med mera i sociala medier.  

Bakgrunden är att Max Schrems, jurist och aktivist inom dataskydds- och 
övervakningsfrågor, i EU-domstolen har drivit frågan om att Facebook på Irland inte 
har rätt att överföra personuppgifter till USA. Detta med hänvisning till att 
massövervakningslagstiftningen stred mot Europas dataskyddslagar.  

Som ett resultat av denna rättsprocess har EU-domstolen beslutat om det som 
benämns Schrems I-domen och därefter Schrems II-domen. Båda dessa domar har 
gett betydande konsekvenser för användningen av molntjänster och datalagring 
utanför EU. 

Riktlinjerna för användning av sociala medier inom Sävsjö kommun är uppdaterade 
för att förhålla sig till båda dessa nya EU-domar.

7



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 325 Diarienummer: KS 2021/284 

Informationsärende - skyltning inom Sävsjö stad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Frågan om skyltning inom Sävsjö stad har aktualiserats. Skyltning för samhällsviktig 
verksamhet är tillåten. En ordning för vilka regler som ska gälla för skyltning inom 
Sävsjö kommun ska tas fram. Ett kommande samtal om skyltning bör ske inom 
kommunstyrelsens ansvar som trafiknämnd.
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§ 326 Diarienummer: KS 2021/197 

Informationsärende - inför valet 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Hösten 2022 är det val i Sverige. Valrörelser medför att förtroendevalda har en ökad 
exponering, och hur detta påverkar utsattheten är viktig kunskap för att kunna 
förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda, såväl generellt 
som under ett valår.  

I Brottsförebyggande rådets undersökning ”Politikernas trygghetsundersökning 2019” 
skriver man bland annat så här:  
”Var tredje förtroendevald uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld i 
samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2018. Vidare uppger 
2,8 procent av de förtroendevalda att de utsattes för korruptionsförsök. 
Förtroendevalda som var mer aktiva på internet och i sociala medier, eller mer 
omtalade i medier uppger också oftare att de utsatts, jämfört med de som inte var 
lika aktiva eller omskrivna.” 

I rollen som politiker finns det alltid en risk att bli utsatt för frustration, missnöje eller 
försök till otillåten påverkan. Hur detta yttrar sig varierar från allt mellan skämtsamt 
framställda kommentarer till trakasserier, hot och våld. Det finns också risk för att 
man använder falsk information och ryktesspridning i syfte att skada både enskilda 
politiker och partier, vilket det även finns för kommunen som organisation. Därför är 
det väldigt viktigt att ta hot om våld, eller andra händelser, på största allvar och 
anmäla detta. Det finns också risk för att man använder falsk information och 
ryktesspridning i syfte att skada både enskilda politiker och partier. Detta kan också 
ske för att skada kommunen som organisation. Det är viktigt att ta hot om våld, eller 
andra händelser, på största allvar och anmäla detta. 

I Informationsbrev till förtroendevalda om hot och våld inför valet 2022 har 
sammanställts ansvarsfrågor, konkreta råd, kontaktuppgifter som ska vara till 
vägledning för arbetet i kommande valrörelse. 

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev inför val 2022.
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§ 327  

 

Informationsärende - näringslivssamverkan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Jan Holmqvist redogör för organisation och verksamhet vid Sävsjö 
Näringslivs AB. En viss omändring av verksamheten förbereds. 
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§ 328 Diarienummer: KS 2021/162 

 

Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och 
ungdomar i Stockaryd 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att skjuta till ytterligare 150 000 kronor till asfaltering av ny yta samt utökad belysning 
att fördelas under åren 2021/2022,  
 
att finansiering sker genom utökning av kommunledningskontorets 
investeringsbudget, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren efterfrågar utökade aktiviteter för barn och unga i Stockaryd, 
förslagsvis med inriktning på skateboard, inlines och sparkcykel.  
 
Kommunstyrelsen fattade i december beslut att tillskjuta 250 000 kronor i medel för 
upprustning av aktivitetsytan i Stockaryd (KS 2020/359). Detta efter att Stockaryds 
samhällsförening inkommit med en orts- och byautvecklingsansökan om önskemål om 
att kunna få basketkorgar till den befintliga aktivitetsytan i Stockaryd.  
 
Under våren har förslaget beretts med samhällsföreningen och barn och unga i 
Stockaryd, bland annat i en dialog med skolklasser i Stockaryds skola om deras 
önskemål.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad den 7 juni 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni § 276. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 329 Diarienummer: KS 2021/196 

 

Policy för internt skydd i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande policy för internt skydd i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
För att uppnå målen i kommunens säkerhetspolicy krävs ett systematiskt och 
målmedvetet arbetssätt inriktat på aktiva åtgärder för att motverka skador och 
störningar i den kommunala verksamheten. Kommunen ska aktivt och systematiskt 
förebygga risker genom en god säkerhetsplanering. Säkerhetsarbetet syftar också till 
att skapa en god säkerhet och trygghet för kommunens invånare samt en 
kvalitetshöjning av kommunens totala verksamhet. Skydd mot fysisk, psykisk och 
ekonomisk skada på människa, fysiska och immateriella tillgångar samt verksamheten 
i övrigt. Exempelvis hot och våld, inbrott, skadegörelse, brand, vattenskador, 
försäkringar och informationssäkerhet.  

Policyn tar sin utgångspunkt i gällande områdesinriktad lagstiftning och 
försäkringskrav.  

Sävsjö kommun med tillhörande kommunala bolag ska arbeta strukturerat och 
genomtänkt med organisationens interna skydd med målsättningen att ytterst kunna 
erbjuda de som bor och verkar i kommunen en stabil, trygg och kostnadseffektiv 
service. Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av verksamheten. Den 
som ansvarar för verksamheten ansvarar även för att säkerhetsnivån motsvarar 
verksamhetens betydelse.  

Beslutsunderlag 
1. Policy för internt skydd Sävsjö kommun. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2021 § 282. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
Säkerhetssamordnaren
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§ 330 Diarienummer: KS 2021/197 

 

Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 som trädde i kraft 1 april och 
säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 åläggs det Sävsjö kommun att vidta 
förebyggande åtgärder för att: 

 skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet.  
 skydda mot terrorism och annan brottslighet mot Sveriges säkerhet.  

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd och offentlighets- och sekretesslagen. Policy för säkerhetsskydd i 
Sävsjös kommun gäller för all verksamhet i kommunkoncernen och har upprättats i 
enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen 
och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.  

Till policyn hör riktlinjer som utgör det regelverk som ska säkerställa att 
säkerhetsskyddet i Sävsjö kommun upprätthålls. Riktlinjerna fastställs av 
kommunstyrelsen. Policy och riktlinjer ska revideras vid aktualitet eller varje 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
1. Policy för säkerhetsskydd Sävsjö kommun. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2022 § 283. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
Säkerhetssamordnaren
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§ 331 Diarienummer: KS 2021/202 

 

Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta upprättat samverkansavtal mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Vetlanda och Tranås. 

Sammanfattning 
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019–2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att 
säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom områdena 
som avses i förslaget till samverkansavtal.  

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 
§ kommunallagen och 3 kap 17-18 §§ lagen om offentlig upphandling.  

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop och 
vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.   

Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   

1. Livsmedel   
2. Miljö- och hälsoskydd 
3. Förorenade områden   
4. Plan- och bygg   
5. Översiktsplanering och detaljplanering   
6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  
7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  
8. Trafikplanering   
9. Bostadsanpassning   
10. Serveringstillstånd   

Beslutsunderlag 
1. Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Sävsjö, Vetlanda och Tranås”. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av myndighetschef Maria Thulin daterad  

den 5 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden daterat den 26 maj 2021 § 63. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 20 oktober 2020 § 370 och 

den 22 juni 2021. 
5. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 23 juni 2021. 
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6. Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Linda Björk daterad den 25 maj 2021. 
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti 2021 § 313. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 332 Diarienummer: KS 2021/247 

 

Revision delägda kommunala bolag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att föreslagen revisionsordning för revision i delägda kommunala bolag godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 10 kap 4 § får kommunfullmäktige besluta om att lämna över 
skötsel av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktige 
utser lekmannarevisioner till bolaget ur gruppen kommunens revisorer.  
 
Det finns idag ett antal gemensamt ägda kommunala bolag i anslutning till Höglandet. 
Revisorerna i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby och Tranås har kommit 
överens om att samverka när det gäller revisonen för dessa bolag. Överenskommelsen 
är undertecknad 2020-07-27. Till överenskommelsen finns en bilaga som anger i 
vilken ordning varje kommun ansvarar för revisionen i ett bolag det aktuella året. 
Kommunfullmäktige ska godkänna denna överenskommelse.   
 
Bolagens bolagsordningar har reviderats i samband med årsstämmorna under 2021 
för att kunna hantera denna förändring. Om bolagsordningen så anger ska denna 
förändring även hanteras av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 10 augusti 2021. 
2. Revision i delägda bolag - överenskommelse med tillhörande bilaga daterad 

den 27 juli 2020. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti 2021 § 315. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 333 Diarienummer: KS 2020/340 

 

Sävsjö Padelcenter AB arrendeavtal för tomt på fastigheten 
Eksjöhovgård 7:4 

Kommunstyrelsen beslutar 
att i avtalet förtydliga vad skälig ersättning avser, samt 
 
att delegera till förvaltningschef Erika Tor Rundblad att teckna arrendeavtal med 
Sävsjö Padelcenter AB. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas förslag till arrendeavtal med Sävsjö Padelcenter. 
 
I slutet av juli 2020 påbörjade Sävsjö Padelcenter AB byggnation av en inomhushall 
för padel mellan Familjebadet och sporthallen på den kommunägda fastigheten 
Eksjöhovgård 7:4. Anläggningen var klar i december 2020. Sävsjö Padelcenter AB har 
en önskan om att köpa marken som hallen är byggd på med tillhörande anlagd 
parkering. Då försäljning av marken inte har gått att lösa så föreslås det nu istället att 
teckna arrendeavtal med Sävsjö Padelcenter AB. Längsta möjliga arrende som är 
möjligt att tecknas inom detaljplanelagt område är 25 år. För närvarande finns ett 
korttidsarrende för att göra byggnationen av anläggningen möjlig innan markfrågan 
var löst.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 22 juni 2021 § 292 och  

17 augusti 2021 § 303. 
2. Förslag till arrendeavtal. 

Beslutet skickas till 
Erika Tor Rundblad 
Ekonomiavdelningen 
Sävsjö Padelcenter AB
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 334 Diarienummer: KS 2021/35 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut: 

Sammanfattning 
Parkeringstillstånd 21/2021. KS 2021/281 
Parkeringstillstånd 22/2021. KS 2021/282 
Parkeringstillstånd 23/2021. KS 2021/283 
Parkeringstillstånd 24/2021. KS 2021/288 
Parkeringstillstånd 25/2021. KS 2021/287 
Parkeringstillstånd 26/2021. KS 2021/289 
Parkeringstillstånd 27/2021. KS 2021/290 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 335  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Stängsel vid Sturevallen 
2. Träffpunkten 

19



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 336  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Återkoppling av fråga om vass och näckrosor i Slättsjön, Vrigstad. 
 Hur uppmärksammar din kommun offentliga måltidens dag?” från 

Landsbygdsnätverket om den 21 oktober. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-09-07 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 337  

 

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. 

21


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelista
	Beslut KS 2021-09-07
Godkännande av ärendelista

	Informationsärende - coronapandemi
	Beslut KS 2021-09-07
Informationsärende - coronapandemi

	Informationsärende - personalstatistik juli 2021
	Beslut KS 2021-09-07
Informationsärende - personalstatistik juli 2021

	Informationsärende - hantering av sociala medier utifrån GDPR, dataskyddsförordningen
	Beslut KS 2021-09-07
Informationsärende - hantering av sociala medier utifrån GDPR, dataskyddsförordningen

	Informationsärende - skyltning inom Sävsjö stad
	Beslut KS 2021-09-07
Informationsärende - skyltning inom Sävsjö stad

	Informationsärende - inför valet 2022
	Beslut KS 2021-09-07
Informationsärende - inför valet 2022

	Informationsärende - näringslivssamverkan
	Beslut KS 2021-09-07
Informationsärende - näringslivssamverkan

	Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar i Stockaryd
	Beslut KS 2021-09-07
Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar i Stockaryd

	Policy för internt skydd i Sävsjö kommun
	Beslut KS 2021-09-07
Policy för internt skydd i Sävsjö kommun

	Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun
	Beslut KS 2021-09-07
Policy för säkerhetsskydd i Sävsjö kommun

	Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna
	Beslut KS 2021-09-07
Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna
	Sida 1
	Sida 2


	Revision delägda kommunala bolag - överenskommelse
	Beslut KS 2021-09-07
Revision delägda kommunala bolag

	Sävsjö Padelcenter AB arrendeavtal för tomt på fastigheten Eksjöhovgård 7:4
	Beslut KS 2021-09-07
Sävsjö Padelcenter AB köpekontrakt för försäljning av tomt Eksjöhovgård 7:4

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut KS 2021-09-07
Anmälan av delegationsbeslut

	Övriga ärenden
	Beslut KS 2021-09-07
Övriga ärenden

	Meddelanden
	Beslut KS 2021-09-07
Meddelanden

	Godkännande av mötets genomförande
	Beslut KS 2021-09-07
Godkännande av mötets genomförande


