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§ 72  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 73  

 

Informationsärenden - tekniska frågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för aktuella tekniska frågor. 
Redovisning ges av serviceförvaltningens ekonomi avseende gata/park och kommunal 
service. Information lämnas också om ansökan till länsstyrelsen angående åtgärder vid 
bro i Femtinge, samt gångbro i Vrigstad som tillfälligt är avstängd. 

Beslutsunderlag 
1. Information om bokslut för gata/park och kommunal service. 
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§ 74   

 

Informationsärende - kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommundirektör Jan Holmqvist om aktuella frågor. 
 

• Påverkan verksamheter kopplat till coronavirus 
• Information med anledning av förändrat säkerhetsläge  
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§ 75   

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogörs för näringslivsfrågor. E-handeln har växt markant under 
pandemin och utgör nu 16 % av detaljhandeln. Second hand och återbruk ökar. 
 
Svenskt Näringslivs rapport visar på två förbättringsområden för Sävsjö kommun; 
kompetensförsörjning och kommunikationer.  
 
Under pandemin har inga företagsbesök genomförts, planering för att återuppta 
besöken pågår. Under januari månad startade 9 nya företag i Sävsjö kommun. Ett 
utkast till näringslivsstrategi är ute för synpunkter och återkommer till 
kommunstyrelsen. 
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§ 76   

 

Informationsärende - fastighetsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om aktuella fastighetsfrågor, bland annat Ringgårdens 
renovering. Evakueringsboende behövs, vilket medför kostnader. Detta var inte med i 
planeringen från början, avsikten var att nyttja lediga platser på särskilda boenden. 
Underhand har antal lediga platser på särskilt boende minskat. 
 
Underhållsplaner ska redovisas under våren. 
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§ 77 Diarienummer: KS 2022/48 

 

Informationsärende - personalstatistik januari 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas personalstatistik för januari månad 2022. Analys lämnas 
också avseende långtidssjukskrivningar. 

Beslutsunderlag 
1. Personalstatistik januari 2022. 
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§ 78 Diarienummer: KS 2020/401 

 

Informationsärende - om automatisk attestering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fortsätta med automatattest av leverantörsfakturor, 

att höja den positiva avvikelsen till 10% på el/fjärrvärme fakturor, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2021 att under ett år testa automatattest på 
telefoni, el, VA och fjärrvärmefakturor, för att underlätta administrationen för 
tjänstemän.  Test har genomförts på el, VA och fjärrvärmefakturor under 2021. För 
fakturor där beloppen är lika månadsvis och årsvis, som VA fakturorna, fungerar 
systemet väl. För el/fjärrvärmefakturor som påverkas av yttre faktorer har villkoret på 
positiv avvikelse på 5% varit för lågt. Därav finns behov av att höja den positiva 
avvikelsen till 10%.  

Under 2021 har kommunen upphandlat ett nytt telefoniavtal. Detta innebär att taxan 
för telefoni är på samma nivå varje månad. Därför vore det bra att påbörja 
automatattest på telefoni under 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 16 februari 2022. 
2. Redovisning utfall av automatattest 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 12 januari 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 79 Diarienummer: KS 2022/35 

 

Informationsärende - remiss dokumentet "Tillsammans 
möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, 
omsorg och vård 2021-2030" 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Länets kommunorganisationer har bestämt att arbeta tillsammans och med 
gemensam viljeinriktning visa vägen till att tillsammans och i stärkt samverkan möta 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  
Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, 
kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet 
som möts inom dessa områden.  
 
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, 
tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns verksamheter, 
utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att 
viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan består av 
många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska 
skapa värde för länsinvånarna.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan har rekommenderat länets kommuner att anta 
dokumentet senast den 31 maj 2022. Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari att 
remittera dokumentet till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunala rådet för pensionärsfrågor. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan daterat den 16 december 

2021 § 67. 
2. Beslut om dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

området främjande, stöd, omsorg och vård 2021–2030” 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 8 februari 2022 § 67. 
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§ 80 Diarienummer: KS 2022/55 

 

Informationsärende - uppföljning intern kontroll 2021 barn- 
och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt plan för den interna kontrollen. 
Beslutade kontroller är genomförda för intern kontrollplan 2021 och uppföljningen 
har överlämnats till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat den 2 februari  

2022 § 27. 
2. Intern kontrollplan 2021 uppföljning. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 81 Diarienummer: KS 2022/1 

 

Informationsärende - uppföljning intern kontroll 2021 
socialnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Uppföljning av intern kontroll har beslutats av socialnämnden och överlämnats till 
kommunstyrelsen. 
  
Organisationen för den interna kontrollen följer det linjeansvar som cheferna inom 
förvaltningen har via bland annat delegeringsordningen och fördelningen av 
arbetsuppgifter enligt arbetsmiljölagen.  
 
I intern kontrollplan för 2021 framgår:  
 

• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp  
• Omfattningen på uppföljningen (frekvens)  
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  
• Till vem uppföljningen ska rapporteras  
• När rapportering ska ske  
• Genomförd riskbedömning  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 2 februari 2022 §§ 29. 
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 30 december 2021. 
3. Uppföljning av intern kontroll 2021, socialnämnden.  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 82 Diarienummer: KS 2022/24 

 

Informationsärende - grundläggande granskning av 
Höglandets överförmyndarnämnd 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen, samt 

att kommunfullmäktige ska delges granskningsrapporten. 

Sammanfattning 
Granskningen avser Höglandets överförmyndarnämnd som är en gemensam nämnd 
för kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vetlanda är värdkommun 
för den gemensamma nämnden. Granskningen har avgränsats till år 2021.  

Kommunfullmäktige i Vetlanda har fastställt reglemente1 för den gemensamma 
nämnden som ska antas av respektive kommunfullmäktige i de samverkande 
kommunerna. Det som gäller för en nämnd ska, om inget annat sägs, även tillämpas 
för en gemensam nämnd. 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge underlag för revisorerna att 
uttala sig om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Beslutsunderlag 
1. Granskningsrapport Höglandets överförmyndarnämnd utförd av KomRedo 

daterad den 13 december 2021. 
2. Protokollsutdrag Höglandets överförmyndarnämnd daterat den 9 februari 

2022 § 21. 
3. Yttrande från Höglandets överförmyndarnämnd daterat den 16 februari 222. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 83 Diarienummer: KS 2021/316 

 

Svar på motion (SD) förbättring av säkerhet vid korsningen 
väg 128/Eksjöhovgårdsvägen, Sävsjö tätort 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att lyfta frågan om ökad säkerhet till 
Trafikverket, 
 
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige efter genomförd överläggning 
med Trafikverket, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionställaren har noterat ökning av antalet oskyddade trafikanter som passerar väg 
128 vid Eksjöhovgårdsängen i Sävsjö i samband med etablering av förskola och nytt 
bostadsområde.  Motionställaren vill att erfoderliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
ska anläggas för en trygg och säker passage. 
 
Väg 128 är en statlig väg. Det är således inte kommunen som äger frågan om vilken 
passage som ska anläggas eller vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs. Den 
frågan äger Trafikverket. Däremot kan kommunen meddela Trafikverket att det 
behövs bättre åtgärder.  

Beslutsunderlag 
1. Motion (SD) 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 februari 2022. 
3. Åtgärdsvalstudie - förbättrad säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter, 

väg 128 vid Eksjöhovgårdsvägen i Sävsjö kommun. (Trafikverket 2015-06-14) 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 84 Diarienummer: KS 2022/49 

 

Val av revisorssuppleant Komstad kvarn 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att entlediga Jakob Swerlander från uppdraget som auktoriserad revisorssuppleant i 
stiftelsen Komstad kvarn från och med den 25 mars 2022, samt 
 
att utse Daniel Palmberg till auktoriserad revisorssuppleant för stiftelsen Komstad 
kvarn från och med den 26 mars 2022. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Komstad kvarns auktoriserade revisor Leif Göransson har bytt arbetsgivare 
vilket fått till följd att Leif och hans revisorssuppleant, Jacob Swerlander, nu arbetar 
på olika revisionsbyråer. Komstad kvarn har inkommit med ett muntligt önskemål om 
att få ändra revisorssuppleant till Daniel Palmberg som arbetar på samma 
revisionsbyrå som Leif. Detta för att förenkla revisorernas arbete. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 4 februari 2022. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 18 juni 2019 § 281. 
3. Stadgar stiftelsen Komstad kvarn. 
4. Registreringsbevis Komstad kvarn. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 Diarienummer: KS 2020/416 

 

Slutrapport från partisammangrupp inför mandatperioden 
2023–2026 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod utses en partisammansatt grupp med politiker från alla 
partier representerade i fullmäktige.  Uppdraget för gruppen är att arbeta fram förslag 
till politisk organisation och förutsättningar för politiskt arbete. Den parti-
sammansatta gruppen har slutfört sitt arbete och deras förslag ska i nästa steg 
behandlas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport från den partisammansatta gruppen daterad  

den 15 november 2021. 
2. Förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
3. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 Diarienummer: KS 2022/51 

 

Riktlinjer för lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
 
att anta förslaget till Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror har följande syfte: 

”Syftet med internhyrorna är att uppnå en god hushållning med lokaler. Detta ska 
uppnås genom ett ökat kostnadsmedvetande och ett effektivt utnyttjande av lokaler. 
Det ska finnas incitament för att skapa kostnadsreducering/effektivisering genom 
exempelvis en minskad lokalefterfrågan och samutnyttjande av lokaler. Utöver detta 
ska internhyressystem bidra till transparens, kontinuitet och kvalitetssäkring av 
arbetssätt för lokalförsörjning i såväl egna som inhyrda lokaler. Den ska bidra till 
rättvisa mellan de olika verksamheterna.”  

För att uppnå ovanstående syfte presenteras i dokumentet bland annat förslag till 
organisation och ansvarsfördelning mellan å ena sidan nämnder och styrelser och å 
andra sidan kommunens fastighetsförvaltare, principer för och komponenter i 
internhyran, vilka tjänster som ingår i internhyran, hur lokaler kan frånträdas och 
kommunens hantering av tomma lokaler.  

Dokumentet är framtaget i samverkan mellan Sävebo AB och företrädare för Sävsjö 
kommun. Kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå har ställt sig bakom 
förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 februari 2022. 
2. Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 Diarienummer: KS 2021/104 

 

Granskning av kommunens fordonshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

att skapa system för uppföljning av fordonshanteringen för att säkerställa att 
fordonshanteringen sker i enlighet med kommunens riktlinjer och rutiner, 

att se över hur administrationen för att fördela kostnader för respektive fordon kan 
hanteras för att effektivisera verksamheten,  

att ansvaret för elcyklarna tilldelas lämplig befattning för att säkerställa ändamålsenlig 
hantering, samt 

att återrapportering på vidtagna åtgärder ska lämnas till kommunstyrelsen under 
innevarande år. 

Sammanfattning 
KPMG har av Sävsjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för 
kommunens hantering av kommunala fordon. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om Sävsjö kommuns organisation för 
hantering av fordon inklusive elcyklar är ändamålsenlig samt om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, 
intervjuer med tjänstepersoner samt stickprov av körjournaler och 
drivmedelsfakturor.  

Det politiska ansvaret för fordonsadministrationen ligger under kommunstyrelsen och 
sköts sedan 2019 av serviceförvaltningen. Kommunen har en kommungemensam 
fordonssamordnare, motsvarande en heltidstjänst, som ansvarar för samtliga fordon. 

Serviceförvaltningen ska undersöka om åtgärderna även kan tillämpas på tyngre 
fordon. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av kommunens fordonshantering från KPMG. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 11 januari 2022 § 4. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 88 Diarienummer: KS 2022/19 

 

Medfinansiering - Leader Linné Småland 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom Leader Linné Smålands förslag på äskande från Jordbruksverket 
motsvarande budgetram som under förra programperioden. 

Sammanfattning 
Leader Linné Småland önskar svar om Sävsjö kommun vill att Leader Linné Småland 
ska äska motsvarande budgetram från Jordbruksverket eller om Sävsjö kommun har 
synpunkter om en eventuell förändring.   
 
Under våren 2022 sker den sista faktureringen av kommunernas medfinansiering för 
programperioden 2014–2020 med förlängningsåren 2021–2022. Verksamheten och 
projekten kommer att bedrivas fram till våren 2025 då nuvarande programperiod 
avslutas. För Sävsjö kommun betyder denna betalning 176 955 kronor i 
medfinansiering. Därtill tillkommer medlemsavgift på 2 000 kronor. 

Arbetet med nästkommande programperiod, 2023–2027, är i full gång. En strategi är 
inlämnad till Jordbruksverket och ska vara färdigställd den 15 oktober 2022.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 14 januari 2022. 
2. Skrivelse från Leader Linné Småland daterad den 13 december 2021. 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 Diarienummer: KS 2021/421 

 

Stockarydsterminalen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om utvecklingen kring Stockarydsterminalen 
och framtida möjligheter till expansion. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 90 Diarienummer: KS 2022/53 

 

Fokusområden 2022 kommunfullmäktige - arbetsprocess och 
finansiering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges fokusområden är kommungemensamma insatser som ska 
stärka och stötta kommunens samhällsutveckling och kommunorganisationen i en 
positiv riktning.  

Fokusområden som startade upp 2021 och där arbetet nu fortgår under 2022 är:  

Barn och unga, med två insatsområden:  

Barn och ungas inflytande och delaktighet och Barn och unga i riskzonen, samt  

Tillväxt med insatser kring Integration och arbetsmarknad.  

Vissa insatser löper över flera år.  

Nya fokusområden för 2022 är: 

• Barn och ungas välmående 
• Framtida kompetensförsörjning 
• Minskad klimatpåverkan.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelser från kommunledningskontoret daterade den 11 februari 

2022 och den 15 februari 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 91 Diarienummer: KS 2022/54 

 

Fokusområden 2022 kommunstyrelsen - arbetsprocess och 
finansiering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att 290 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för fokusområden 2022, 
 
att fördela medel kopplade till aktiviteter för fokusområden 2022 enligt nedan: 

 
• 100 000 kr till utvecklingsavdelningens ansvar 10051. 
• 90 000 kr till utvecklingsavdelningens ansvar 10071. 

 
att 100 000 kronor reserveras för att inom Sävsjö Näringslivs AB vidta åtgärder för att 
stärka ny organisation och genomföra projekt som gynnar näringslivet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fokusområden för 2022 är ”Företagsservice för en hållbar tillväxt” 
samt ”Arbete för ett hållbart samhälle”. Inom dessa fokusområden ingår såväl 
ordinarie verksamhet på förvaltningen som exempelvis arbete med översiktsplanen 
och extra satsningar att implementera näringslivsstrategin samt att ta fram ett 
hållbarhetsprogram för hela kommunen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret daterad  

den 14 februari 2022. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Sävsjö Näringslivs AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 92 Diarienummer: KS 2022/59 

 

Lokaler för motocrossgymnasium 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har beslutat att från och med hösten 2022 starta ett så kallat 
Riksidrottsgymnasium, RIG, motocross- och endurogymnasium vid Aleholmsskolan i 
samverkan med Vrigstad Motorklubb. Undervisningen kommer bedrivas i Sävsjö, 
medan utbildningens praktiska moment genomförs vid Vrigstad motorklubbs 
anläggning strax utanför Vrigstad samhälle. För dessa praktiska moment krävs en 
verkstadslokal där eleverna kan arbeta med sina motorcyklar mellan träningarna.   

Beslutsunderlag 
1. Kostnadsuppskattning lokaler RIG motocross och enduro 
2. Kalkyl RIG motocross och enduro 
3. Planskiss lokaler motocross och enduro 
4. Beslut i kommunstyrelsen daterat den 14 december 2021 § 477 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 93  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut: 
Fullmakt att föra Sävsjö kommuns talan i ärende miljödomstolen. § 3/2022.  
KS 2022/44 
Delegationsbeslut vikarierande kommunikationschef. § 4/2022, KS 2022/57 
 
Parkeringstillstånd: 
Parkeringstillstånd § 3/2022. KS 2022/46 
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§ 94   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att vid kommande sammanträde redogöra för om utryckningsfordon kan påverkas av 
vägavstängning på väg från Tällevad mot Femtinge, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
• Samtal om bostäder tillgänglighetsanpassade för äldre 
• Påverkan räddningstjänstinsatser på grund av avstängd väg. 
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§ 95   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Yttranden från utvecklingsavdelningen som sakägare över bygglov till 

myndighetsförvaltningen avseende Gästgivaregården 1:252, Lundby 1:144, 
Gästgivaregården 1:146 och Smeden 9. 
 

2. Öppet brev till länets kommuner från Handelskammaren i Jönköping. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 96   

 

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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