
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt möte, Sävsjö kommun, tisdagen den 11 maj 2021 klockan 
 13:15 – 17:00 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Johanna Danielsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Matilda Henriksson (C), frånvarande 
Lena Persson (S) 
Göran Häll (S) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Gunnel Lundgren (KD) ersätter Johanna Danielsson (KD) 
Anette Gustafsson (C) ersätter Matilda Henriksson till och med 16:15  
§§ 196–199, 202–210, 213–217 
Therese Petersson (KD) ersätter Matilda Henriksson (C), §§ 200, 201, 211, 212 
 
 Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 200 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 200 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare § 204 
Therese Petersson (KD) ej tjänstgörande ersättare §§ 196–199, 202–210, 213–217, 
Stefan Fürst, V, insynsplats 
 
 

Utses att justera Christer Sjögren (S)    

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast onsdagen den 12 maj 2021 klockan 16:00   
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

196–217 §§  

 

 

Stefan Gustafsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Christer Sjögren (S)    

 

1



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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: 2021-05-11 

Anslagsdatum: 2021-05-13 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-06-04 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

  
  

2



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 196 Godkännande av ärendelista  5 

§ 197 Informationsärende - coronapandemi  6 

§ 198 Informationsärende - näringslivsfrågor  7 

§ 199 Informationsärende - politiska 
sammanträden i coronatider 

2020/126 8 

§ 200 Informationsärende - granskning av 
kommunens fordonshantering 

2021/104 9 

§ 201 Informationsärende - korttidsboende 2021/177 10 

§ 202 Svar på medborgarförslag om 
vattensamlingen vid ån i Vrigstad 

2020/25 11 - 12 

§ 203 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 2021/131 13 

§ 204 Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun 2021/112 14 

§ 205 Fullmakt till vd för Sävebo AB 2021/56 15 - 16 

§ 206 Sammanträdesplan 2022, 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

2021/138 17 

§ 207 Remiss av betänkandet 
informationsöverföring inom vård och 
omsorg 

2021/160 18 

§ 208 Kompletterande beslut sommargåva 2021/147 19 

§ 209 Eventuellt förvärv av fastighet i Rörvik 2021/176 20 

§ 210 Yttrande översiktsplan för Växjö kommun 2021/91 21 

§ 211 Markbyte - donationsgårdar i Vrigstad 2021/175 22 

§ 212 Kulturhuset i Sävsjö med ansökan om stöd 
till renovering av tak 

2021/157 23 

3



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 213 Medborgarförslag om att kommunen 
förvärvar IM-hemmet i Vrigstad för 
förskoleverksamhet. 

2021/140 24 

§ 214 Anmälan av delegationsbeslut  25 

§ 215 Övriga ärenden  26 

§ 216 Meddelanden  27 

§ 217 Godkännande av mötets genomförande  28 

 

 

4



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 196   

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.
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§ 197   

 

Informationsärende - coronapandemi 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redogör Jan Holmqvist, kommundirektör, för aktuellt läge med 
pågående pandemi. Vecka 18 hade Sävsjö minst antal smittade i Jönköpings län, 
smittspridningen fortsätter. Möten hålls regelbundet med länsstyrelsen om pandemin. 
Vid senaste mötet avhandlades de regelverk som finns kopplade till corona och de 
eventuella lättnader som kan skönjas. Kommunen tar beslut om fjärr- och 
distansundervisning i skolorna, övriga begränsningar hanteras av andra myndigheter. 
Inom kommunens omsorgsverksamheter är flertalet vaccinerade. Vikten av 
vaccination betonas.
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§ 198  

 

Informationsärende - näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Jan Holmqvist, kommundirektör, redovisar aktuella näringslivsfrågor.
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§ 199 Diarienummer: KS 2020/126 

 

Informationsärende – politiska sammanträden i coronatider 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen konstaterar att det politiska arbetet fungerar tillfredsställande med 
de digitala verktygen som finns och att någon ny politisk överenskommelse inte anses 
nödvändig att upprätta.   
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§ 200 Diarienummer: KS 2021/104 

 

Informationsärende - granskning av kommunens 
fordonshantering 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till ekonomichef Marie Hogmalm att, i samarbete med förvaltningschef 
Erika Tor Rundblad, till kommunrevisionens ordförande Björn Svensson meddela 
kompletterande synpunkter vad gäller granskningen av kommunens 
fordonshantering, samt  
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 § 180 behandlades en 
granskningsrapport om kommunens fordonshantering. Vid dagens sammanträde 
medverkar Marie Hogmalm, ekonomichef, och Erika Tor Rundblad, förvaltningschef 
serviceförvaltningen med kompletterande information.
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§ 201 Diarienummer: KS 2021/177 

 

Informationsärende - korttidsboende 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till socialnämnden för handläggning, samt   
 
att övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Ett förslag har lämnats av en lokal näringslivsidkare avseende korttidsboende i Sävsjö.
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§ 202 Diarienummer: KS 2020/25 

 

Svar på medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i 
Vrigstad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att inte planera för att anlägga fontän i ån i Vrigstad, samt 
 
att därmed avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ta kontakt med länsstyrelsen för att 
tillsammans med dem få till ett möte med ansvarig samfällighet eller alternativt 
berörda markägare längs vattenflödet i Vrigstad, 
 
att syftet med mötet ska vara att delge information och verka för lämpliga åtgärder, 
samt 

att ge serviceförvaltningen i uppdrag att informera fastighetsägarna längs ån i Vrigstad 
vad som är deras ansvar utifrån plan- och bygglagen om att skydda sin egendom. 

Sammanfattning 
Enligt förslagsställaren föreslås Sävsjö kommun att muddra alternativt gräva bort 
sediment som samlats söder om bron vid torget i Vrigstad samt att anlägga en fontän i 
området.  

Ansvaret för det aktuella område som anges i medborgarförslaget är inte enbart 
kommunalt. Det kan finnas en juridiskt ansvarig samfällighet men denna samfällighet 
finns det ingen känd dokumentation om enligt Länsstyrelsen. Anledningen till detta 
kan vara att den sträcker sig tillbaka till 1800-talet. I avsaknad av samfällighet kan 
ansvaret närmast anses ligga på berörda markägare. 

Efter beskrivning av ärendet bedömer Länsstyrelsen att det inte finns någon 
överhängande risk för översvämning på grund av dämning till följd av 
sedimenteringssamling. Serviceförvaltningen har även haft vattenreglerare från 
Emåförbundet som inspekterat området på plats som instämmer i Länsstyrelsens 
bedömning. Enligt chefsjurist Lars-Åke Svensson finns det inga omständigheter eller 
sakförhållanden som talar för att kommunen skulle kunna få ett skadeståndsrättsligt 
ansvar vid översvämning av ån. 

Att anlägga en fontän i ån medför en uppskattad investeringskostnad på ca 100 000 
kronor. Livslängd på utrustning i strömmande vatten med mycket sediment är enligt 
vidtalad leverantör ca 7–10 år. Aktuell utrustning är inte ämnad för vintersäsong. 
Vidare kräver utrustningen utökad drift och underhåll under säsong med anledning av 
sedimenten i strömmande vatten. 
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Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i Vrigstad. 
2. Samfällighetens juridiska ansvar 2021-04-12. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 20 april 2021. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 26 januari 2021 § 25 och  

den 27 april 2021 § 174.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 203 Diarienummer: KS 2021/131 

 

Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för Sävsjö kommuns del notera lämnad årsredovisning för Höglandsförbundet 
avseende år 2020, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet 
avseende år 2020. 

Sammanfattning 
Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 1% av 
omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, 
uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 4 880 tkr inräknat till 
medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för två av 
Höglandsförbundets verksamheter under 2020.  
 
Under 2020 har investeringar för 11 miljoner gjorts för att framtidssäkra förbundets 
befintliga infrastruktur. Under året har också en ny kommunikationsplattform 
driftsatts och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen mot budget med 4,1 miljoner kr 
beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden då en ny 
datahallstrategi är under framtagande. Självfinansieringsgraden 2020 är 110 %. 
Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Sju av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. Tre är ej uppfyllda och en 
har inte kunnat mätas under året. 
 
Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och lämnar bedömningen: ”Vi bedömer 
att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.” 
Direktionen för ett samtal om hur redovisning ska ske i årsredovisning när målvärden 
och färger kan ge motsatta signaler. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag direktionen Höglandsförbundet 2021-03-25, § 6 
2. Årsredovisning 2020 
3. Underrättelse höglandsrevisorerna 2021-03-25. 
4. Granskningsrapport 2021-03-03. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 april 2021 § 178. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 204 Diarienummer: KS 2021/112 

 

Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättat Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Arbetet med skydd och säkerhet är brett. Det täcker allt mellan mindre olyckor till 
nationella kriser och krigshandlingar i landet vilket inkluderar händelser som 
föranleder en räddningsinsats. 

2019 antogs Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023 som ska utgöra 
grunden för Sävsjö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Trygghetsbokslutet är en 
årlig uppföljning av handlingsprogrammet med start 2020 och samordnas av 
räddningstjänsten. Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge kommunledning och 
beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet samt möjlighet 
att kunna visa måluppfyllelsen.  

Utöver de av handlingsprogrammet angivna målen så presenteras även statistik över 
de räddningsinsatser som gjorts och aktiviteter kopplade till identifierade risker. I 
trygghetsbokslutet redovisas även särskilda händelser som skett under året. 

Beslutsunderlag 
1. Trygghetsbokslut 2020 för Sävsjö kommun. 
2. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 6 april § 13. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Ida Stenvall, beredskapssamordnare daterad  

den 23 mars 2021. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 april 2021 § 187. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 205 Diarienummer: KS 2021/56 

 

Fullmakt till vd för Sävebo AB 

Kommunstyrelsen beslutar 
att vd för Sävebo får fullmakt att företräda kommunen i frågor som rör 
fastighetsförvaltningen och underteckna tillhörande avtal, 
 
att vd för Sävebo AB har rätt att attestera enskilda fakturor för driftskostnader upp till 
2 miljoner kronor, samt 
 
att vd för Sävebo AB har rätt att attestera fakturor och underteckna avtal vid av 
kommunen beslutade investeringsprojekt upp till 10 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 § 72 att överföra drift och skötsel av 
kommunens fastigheter till det kommunala bostadsbolaget Sävebo AB.  
 
Kommunstyrelsen kan enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätt till ett 
kommunalt bolag. Delegering kan endast ges från kommunstyrelsen till kommunens 
personal eller de organisationer som kommunen kan ingå samverkansavtal med. 
Samverkansavtal kan enligt 9 kapitlet § 37 i kommunallagen ingås med 
kommunalförbund eller gemensam nämnd och dess förvaltning.  
Driftavtalet med Sävebo AB ligger därmed utanför avtalssamverkan enligt 
kommunallagen då motparten är ett kommunalt bolag.  
 
Sävebos personal har dock genom driftavtalet, som upprättats med kommunstyrelsen, 
rätt att utföra åtgärder som rör verkställighet gällande drift och skötsel av fastigheter. 
Detsamma gäller om åtgärderna är en följd av ett politiskt beslut eller kommunalt 
regelverk. Sedan beslutet fattades har det av kommunledningskontoret framkommit 
ett behov att förtydliga Sävebos rätt att företräda kommunen. Förtydligandet berör 
därmed Sävebos rätt att företräda kommunen i aktiviteter och åtgärder som relaterar 
till verkställighet, exempelvis attestering och undertecknande av avtal. 
 
Externa mottagare kan begära dokumentation på att Sävebo har rätt att företräda 
kommunen. Vid projekt som uppgår till större summor är behovet av dokumentation 
på fullmakt större. Därmed finner kommunledningskontoret ett behov att 
kommunstyrelsen beslutar om ett sådant förtydligande.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att 
 

1. VD för Sävebo får fullmakt att företräda kommunen i frågor som rör 
fastighetsförvaltningen och underteckna tillhörande avtal. 
 

2. VD för Sävebo AB har rätt att attestera enskilda fakturor för driftskostnader 
upp till 2 miljoner kronor.  
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3. VD för Sävebo AB har rätt att attestera fakturor och underteckna avtal vid 
investeringsprojekt upp till 10 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2021-04-12. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterade den 23 maj 2016 § 72 och 

27 april 2021 § 188. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Urban Blücher
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§ 206 Diarienummer: KS 2021/138 

 

Sammanträdesplan 2022, kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna föreliggande sammanträdesplan år 2022 för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att godkänna föreliggande sammanträdesplan år 2022 för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger förslag till sammanträdesplan 2022 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunkansliet
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§ 207 Diarienummer: KS 2021/160 

 

Remiss av betänkandet informationsöverföring inom vård 
och omsorg 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom socialnämndens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun är en av de kommuner som har blivit utsedda till remissinstans för 
informationsöverföring inom vård och omsorg, SOU 2021:4. 
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i 
delbetänkandet ’Informationsöverföring inom vård och omsorg’ en ny lag om 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen 
överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och 
kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade 
möjligheter att elektroniskt dela dokumentation. Bestämmelserna ska enligt förslaget 
börja gälla den 1 juli 2022. 
 
Socialförvaltningen har svårt att fullt ut göra en helhetsbedömning då det finns en del 
oklarheter i förslaget såsom ekonomiska konsekvenser, beaktande av sekretess och 
den enskildes integritet samt om förslaget är praktiskt genomförbart ur IT-synpunkt. 
Socialförvaltningens bedömning är att vi är positiva till remissförslaget med 
reservation för de synpunkter som nämnts ovan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021 av arbetsgruppen. 
2. Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg  

(SOU 2021:4). 
3. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 21 april 2021 § 79. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Socialdepartementet
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§ 208 Diarienummer: KS 2021/147 

 

Kompletterande beslut sommargåva 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kommunstyrelsens beslut den 27 april 2021 § 189 om sommargåva till anställda  
också ska omfatta inköp av souvenirer, supporterprylar, säsongskort med mera i 
föreningar verksamma inom Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 § 189 beslutades om olika 
stödåtgärder till näringslivet kopplat till coronapandemin. Bland annat beslutades om 
presentkort till anställda avseende varor eller tjänster i butiker och olika företag i 
kommunen med undantag för dagligvaror, medicin, alkohol och tobak.  

Vid dagens sammanträde föreslås att beslutet kompletteras med att även omfatta 
inköp av souvenirer, supporterprylar, säsongskort med mera i föreningslivet. 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 209 Diarienummer: KS 2021/176 

 

Eventuellt förvärv av fastighet i Rörvik 

Kommunstyrelsen beslutar 
att från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov avdela 100.000 kronor att 
använda om behov av köp av konsulttjänster behövs vid framtagande av 
beslutsunderlag inför eventuellt köp av industrifastighet i Rörvik. 

Sammanfattning 
En industrifastighet i Rörvik är föremål för eventuellt förvärv. Planen är att ändra 
detaljplanen för att möjliggöra exploatering till bostäder. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 210 Diarienummer: KS 2021/91 

 

Yttrande översiktsplan för Växjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Växjö kommun. 

Sammanfattning 
Växjö kommun har upprättat ett utställningsförslag till en ny översiktsplan för 
kommunen som nu har skickats på remiss till Sävsjö kommun i egenskap av 
grannkommun. En länk till översiktsplanen som är digital finns i kungörelsen.  
 
Av gemensamt intresse för våra båda kommuner är bland annat riksväg 30, Södra 
stambanan, vattentäkten Stora Värmen som försörjer Lammhult med dricksvatten, det 
utpekade vindkraftsområdet Tritteboda och utvecklingen för Lammhult och för det 
omgivande landsbygdsområdet i norra Växjö kommun.  
 
Sävsjö kommun ser generellt väldigt positivt på det framtagna planförslaget. 
Planförslaget verkar vara väl genomarbetat och med tydliga ställningstaganden.  
 
Utvecklingsavdelningen har tagit fram remissyttrande för Sävsjö kommuns del. 

Beslutsunderlag 
1. Kungörelse om utställning av översiktsplan för Växjö kommun. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 8 mars 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 april 2021 § 186. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Växjö kommun
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 211 Diarienummer: KS 2021/175 

 

Markbyte, donationsgårdar i Vrigstad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom markbyte med Donationsgården Vrigstad 4:1, 
 
att skicka ärendet för beslut avseende markbyte med Gästgivaregården 1:96 till barn- 
och utbildningsnämnden, som företrädare för donationsgården Vrigstad 4:1,   
 
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att oberoende låta värdera marken och 
genomföra markbytet genom fastighetsreglering för både kommunens och Stiftelsens 
Donationsgårdarnas räkning,  
 
att ge utvecklingsavdelningen rätt att vid behov under förrättningsprocessen kunna 
upplåta marken till den privata aktören i form av ett nyttjanderättsavtal, 
 
att utvecklingsavdelningen får i uppdrag att påbörja en ny detaljplan för utökad 
industrimark i området samt för att öka tillgänglighet och säkerhet till området, samt 
 
att ansöka om permutation för detta ändamål hos Kammarkollegiet.  

Sammanfattning 
En verksamhet har inkommit med önskemål om en större nybyggnation där ca 3-4 ha 
av donationsgården Vrigstad 4:1 behöver tas i anspråk. För att donationsgården ska 
hållas intakt föreslås en oberoende markvärdering och ett byte med kommunal mark 
tillhörande fastigheten Gästgivaregården 1:96. Om förrättningsprocessen och 
fastsställigheten tar för lång tid i anspråk bör ett tidigt nyttjanderättsavtal tecknas med 
den privata aktören som är angelägen om att komma igång med markberedning redan 
i augusti 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 28 april 2021. 
2. Karta. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 212 Diarienummer: KS 2021/157 

 

Kulturhuset i Sävsjö med ansökan om stöd till renovering  
av tak 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge Jan Holmqvist, kommundirektör, i uppdrag att överlägga med Kulturhuset och 
återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av ärendet. 

Sammanfattning 
Kulturhuset har ansökt hos Sävsjö kommun om stöd till renovering av tak. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 § 193 överlämnades den till 
kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har i skrivelse 
meddelat att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunen beviljar 
ett lån för renovering av taket. I skrivelsen framhålls att föreningen i första hand bör 
undersöka möjligheten till banklån. 

Beslutsunderlag 
1. Kulturhuset i Sävsjö ansökan om kommunalt lån daterat den 18 april 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad den 27 april 2021 § 193. 
3. Skrivelse upprättad av Susanne Sjögren, ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kulturhuset 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 213 Diarienummer: KS 2021/140 

 

Medborgarförslag om att kommunen förvärvar IM-hemmet i 
Vrigstad för förskoleverksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för svar senast  
den 30 juni 2021. 

Sammanfattning 
Behovet av förskoleplatser i Vrigstad ökar. IM-hemmet i Vrigstad är till salu och 
förslaget innebär att kommunen förvärvar denna fastighet och iordningställer den till 
att användas som förskola. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Förslagsställaren
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 214 Diarienummer: KS 2021/35 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Parkeringstillstånd 11/2021. KS 2021/154
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 215   

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden anmäldes vid dagens sammanträde.
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 216   

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Protokoll kommunala rådet för funktionshinderfrågor den 23 mars 2021.

27



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2021-05-11 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 217   

 

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