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§ 86   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 87  

 

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
Till sammanträdet har två motioner och två medborgarförslag lämnats in till kansliet. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (SD) om förbättring av säkerhet vid passagen korsningen med 

Eksjöhovgårdsvägen. 2021/316 
2. Motion (V) om uppmuntran till semestervikarier. 2021/321 
3. Medborgarförslag om etiska riktlinjer. 2021/278 
4. Medborgarförslag om hundpark i Vrigstad. 2021/270 

 

6



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-09-20 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 88 Diarienummer: 2021/317  

 
Valärenden - ersättare i kommunstyrelsen och  
socialnämnden (SD) 

Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen 
att utse Lars Edblad (SD), Sävsjö, som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
socialnämnden från och med den 21 september 2021. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraternas ersättarplats i kommunstyrelsen och socialnämnden har varit 
obesatta. Förslag har lämnats på ersättare i kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
Personalavdelningen
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§ 89  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att inga informationsärenden finns att redovisa. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde finns inga informationsärenden att redovisa.
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§ 90 Diarienummer: KS 2021/140 

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen förvärvar IM-
hemmet i Vrigstad för förskoleverksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in till Sävsjö kommun med anledning av att IM-
hemmet i Vrigstad är utlagt till försäljning. I medborgarförslaget föreslås att Sävsjö 
kommun ska köpa in byggnaden och bygga om den till förskola. En anledning till 
förslaget är att kommunen aviserat behov av utökade lokaler till förskolan i Vrigstad 
från hösten 2022. 
 
Från barn- och utbildningsförvaltningen framhålls att byggnaden inte kan ses som en 
långsiktig hållbar lösning på behovet av nya förskolelokaler i Vrigstad. Det skulle 
krävas en omfattande renovering för att byggnaden ska fungera som en pedagogiskt 
godtagbar lösning på en förskola. En ombyggnation av IM-hemmet i Vrigstad till 
förskola kommer därför ta tid, varför det inte löser det akuta behovet av lokaler. 
 
Under ärendets handläggning har också fastigheten sålts till en ny ägare. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag inlämnat den 13 april 2021. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad  

den 21 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2021 § 275. 

Yrkanden 
Fredrik Håkansson (KD) och Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren
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§ 91 Diarienummer: KS 2021/38 

 

Svar på medborgarförslag om uppläggningsplats för snö vid 
Djurgårdsstugans parkering i Sävsjö 

Kommunfullmäktige beslutar 
att flytta upplagsplatsen för snö till fastigheten Eksjöhovgård 7:1, Vinkelgatan, där 
mellanlagring av schaktmassor sker med motiveringen att reducera tunga transporter 
vid förskolan Tingeling, samt 
 
att bifalla medborgarförslaget och därmed anse det besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att parkeringsytan vid Djurgårdsstugan i Sävsjö utökas med 
anledning av att ytan halverades i samband med etablering av ny förskola. Del av ytan 
används också till snöupplag under snösäsongen vilket medför färre parkeringsplatser 
för besökare till intilliggande fritidsområde. 
 
Serviceförvaltningen bedömer att snöupplagsplatsen bör flyttas med motiveringen att 
göra närområdet vid förskolan Tingeling trafiksäkrare genom att reducera den tunga 
trafiken. Ny snöupplagsplats föreslås till Eksjöhovgård 7:1, Vinkelgatan, samma 
område som används för mellanlagring av schaktmassor. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 10 augusti 2021 
3. Skiss på förslag till parkering vid Djurgårdsstugan 
4. Skiss på nytt förslag på snöupplagsplats 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti 2021 § 306 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
Förskolan Tingeling
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§ 92 Diarienummer: KS 2021/198 

Svar på medborgarförslag gällande återvinningsstationer 

Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till serviceförvaltningens skrivelse, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag från elever och lärare på Hägneskolan. 
Förslaget innebär att förbättringar ska göras kring återvinningstationerna genom 
bland annat uppsättning av informationsskyltar, belysning av området samt 
uppsättning av öppningsbara bommar. 

Återvinningsstationerna drivs inte av Sävsjö kommun. FTI (Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen) ansvarar för att samla in förpackningar och tidningar och se till 
att de återvinns i så hög grad som möjligt. 

Mellan Sävsjö kommun och FTI finns ett samverkansavtal som reglerar ansvaret för 
återvinningsstationerna. FTI är ansvariga för att sköta driften, där ingår bland annat 
ansvaret för informationstavlor. Under år 2020 installerade Sävsjö kommun 
belysning vid återvinningstationerna. Eventuella förändringar gällande 
informationstavlor och bommar är inte Sävsjö kommuns ansvar utan ansvaret ligger 
på FTI.  

Medborgarförslaget är ett lovvärt exempel på unga personers engagemang för att 
Sävsjö kommun ska vara hållbar och attraktiv. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag – åtgärder för att förbättra miljön vid återvinningsstationer.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 13 juli 2021.
3. Samverkansavtal om hantering av förpackningar.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 18 augusti 2021 § 307.

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen

11



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-09-20 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 93 Diarienummer: KS 2021/162 

 

Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och 
ungdomar i Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 
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 och  

den 7 september 2021 § 328. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen
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§ 94 Diarienummer: KS 2021/230 

 

Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna år 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
till Kristdemokraterna med 99 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29–32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 1 juni 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni § 278. 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 
Ekonomiavdelningen
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§ 95 Diarienummer: KS 2021/229 

 

Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti år 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
till Sävsjö Arbetarparti med 78 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29–32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 1 juni 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2021 § 279. 

Beslutet skickas till 
Sävsjö Arbetarparti 
Ekonomiavdelningen
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§ 96 Diarienummer: KS 2021/231 

 

Redovisning av partistöd Centerpartiet år 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
till Centerpartiet med 43 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29–32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 1 juni 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2021 § 280. 

Beslutet skickas till 
Centerpartiet 
Ekonomiavdelningen
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§ 97 Diarienummer: KS 2021/232 

 

Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet år 
2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
till Moderata samlingspartiet med 64 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29–32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 1 juni 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2021 § 281. 

Beslutet skickas till 
Moderata samlingspartiet 
Ekonomiavdelningen
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§ 98 Diarienummer: KS 2021/250 

 

Redovisning av partistöd Vänsterpartiet 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
till Vänsterpartiet med 22 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29–32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 17 juni 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti 2021 § 308. 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Ekonomiavdelningen
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§ 99 Diarienummer: KS 2021/255 

 

Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
till Sverigedemokraterna med 57 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29–32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad  

den 1 juli 2021. 
2. Ansökningshandlingar. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti 2021 § 309. 

Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna 
Ekonomiavdelningen
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§ 100 Diarienummer: KS 2021/211 

 

Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning 

Kommunfullmäktige beslutar 
att för Sävsjö kommuns del fastställa den reviderade förbundsordningen för 
Höglandsförbundet. 

Sammanfattning 
Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet 
både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns 
ett behov att revidera förbundsordningen under 2021 då det fattats beslut om 
att inkludera verksamheten Höglandets ekonomiservice med underliggande 
enhet Höglandets ekonomiservicekontor. I den reviderade 
förbundsordningen har även uppdraget kring kompetens reglerats mot 
Höglandsförbundets tidigare uppdrag.   

Beslutsunderlag 
1. Förbundsordning Höglandsförbundet, daterad den 11 maj 2021. 
2. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 28 maj 2021 § 55. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 22 juni 2021 § 285. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
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§ 101 Diarienummer: KS 2021/202 

 

Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna 

Kommunfullmäktige beslutar 
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 och den 

7 september 2021 § 331. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) och Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Myndighetsnämnden 
Socialnämnden 
Serviceförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen
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§ 102 Diarienummer: KS 2021/171 

Översyn av valdistriktsindelning allmänna valen år 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 
att hemställa hos länsstyrelsen att följande valdistriktsindelning, uppdelad på  
6 distrikt, gäller för 2022 års allmänna val: 
 
1. Sävsjö Vallsjö - 06840101 
2. Sävsjö Ljunga - 06840102 
3. Sävsjö södra - 06840103 
4. Vrigstad - 06840304 
5. Rörvik - 06840605 
6. Stockaryd – 06840706 
 
att Rörvik kvarstår som valdistrikt trots att antalet röstberättigade understiger 1000 
personer. 

Sammanfattning 
Information från Länsstyrelsen i Jönköpings län inkom den 4 maj om att 
kommunerna ska se över indelningen av valdistrikt inför 2022 års allmänna val. Det är 
Länsstyrelsen som på förslag av kommunfullmäktige beslutar om indelningen av 
kommunens valdistrikt.  
 
Länsstyrelsen önskar därmed att senast den 1 oktober 2021 få uppgifter om några 
förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valen 2022.  
I Vallagen, 4 kapitlet 17 §, anges att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 
röstberättigade. I Rörviks valdistrikt uppgår antalet röstberättigade till 990 personer. 
Med anledning av coronapandemin och tillgänglighet till vallokalerna föreslår 
valnämnden att Rörviks valdistrikt kvarstår under 2022 års allmänna val. Kommunen 
ser det som angeläget att kommuninvånarna har tillgång till vallokaler i alla tätorter 
som ökar möjligheten för deltagande i valet. 

Beslutsunderlag 
1. Meddelande från Länsstyrelsen om översyn av 

valdistriktsindelning inför valen 2022, daterat  
den 4 maj 2021.  

2. Protokoll från valnämnden daterat den 10 juni 2021 § 2. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 augusti 

2021 § 310. 

Yrkanden 
Benjamin Petersson (KD) och Kennert Jonasson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Valnämnden
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§ 103 Diarienummer: KS 2021/247 

Revision delägda kommunala bolag - överenskommelse 

Kommunfullmäktige beslutar 
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 revisionen 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 och den

7 september 2021 § 332.

Beslutet skickas till 
Höglandets revisorer 
Revisionens ordförande i Sävsjö kommun
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§ 104  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunfullmäktige 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 närvarande kommunfullmäktiges 
ledamöter på distans förutom kommunfullmäktiges ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 
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