
 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivande av 
kommunfullmäktiges sammanträde 
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i 
Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndag 20 mars 2023,  
klockan 18:30 

Tillkännagivandet med handlingar sänds till alla ledamöter samt ersättare 
elektroniskt. För övriga finns tillkännagivandet tillgängligt på 
kommunkansliet och på kommunens webbplats, www.savsjo.se.  

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Det går 
även att följa sammanträdet via webb-TV på kommunens webbplats, 
www.savsjo.se. 
 

Ärendelista 
1 Närvaro   

2 Val av justerare samt tid och plats   

3 Godkännande av ärendelista   

4 Anmälan av motioner och medborgarförslag   

5 Informationsärenden   

6 Valärenden   

7 Svar på medborgarförslag om att hyra padelhall 
för användning till alla racketsporter 

2022/375  

8 Svar på medborgarförslag om fler läktarplatser 
på Hofgårdsvallen 

2022/373  

9 Svar på medborgarförslag om lägre priser på 
Sävsjö Familjebad 

2022/354  

10 Avveckling Sävsjö Vetlanda Fiber AB 2023/35  

11 Omfördelning av investeringsmedel Socker 
Klaras lekplats 

 

2023/39  

2023-03-09 
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Välkommen! 

 

 
Stefan Gustafsson (KD) 
Ordförande 

 

 

 

Jan Holmqvist 
Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

Besöksadress:  
Djurgårdsgatan 1  

576 80 Sävsjö 

Kontakt: 
Växel 0382-152 00 

kommun@savsjo.se 

Webbplats: 
savsjo.se 

2



Ärendenummer: #9257 | Datum: 2023-02-28 14:36 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #9257 | 2023-02-28 14:36

1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter 
kan kommas att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

I dessa tider när maten har blivit dyr vore det önskvärt att ha en liten kolonilott och möjlighet att 
odla en del grönsaker själv. Alla hushåll har inte en trädgård och möjlighet att skapa sig ett eget 
odlingsland varför jag anser att kommunen skulle kunna skapa en koloniträdgård där alla som 
vill kan hyra en liten kolonilott att nyttja efter eget önskemål och behov.

2. Personuppgifter
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Ärendenummer: #9257 | Datum: 2023-02-28 14:36 Sida  av 2 3

Postnummer och ort

E-postadress 

Personuppgifter

För- och efternamn 
AZRA HODO

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
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Ärendenummer: #9257 | Datum: 2023-02-28 14:36 Sida  av 3 3

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 
00 eller e-post . Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via  kommun@savsjo.se
Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post . dataskyddsombud@hoglandet.se
Information om dataskyddsombudet finns på . www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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LSävsjö 
IBJkommun 

Medborgarförslag 

Ärendenummer: #9220 / 2023-02-24 18:29 

v'l. Medborgarförslag 

Medborgarförslag 

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter 
kan kommas att publiceras på kommunens webbplats. 

Ärendenummer: #9220 I Datum: 2023-02-2418:29 Sida 1 av 4 
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Beskriv och motivera ditt medborgarförslag 

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske. 

Hej, jag har ett medborgarförslag som jag även skickat som en åsikt på Detaljplan KS 2022/355 

OBOS i Vrigstad, gällande skogsområdet norr om nuvarande OBOS/Smålandsvillan: 

En friluftsaktivitet/sport som växer explosionsartat i världen är Discgolf (aka Frisbeegolf). Det är 

en sport med många fördelar. Den går utmärkt att spela både i skog och park. 

Den utförs utomhus i friska luften, den är lätt och billig att komma igång med, den går att spela 

på allt ifrån nybörjarnivå med en disc till proffsnivå på samma bana. Den är dessutom lätt att 

kombinera med vacker promenadvänlig natur. Perfekt för familjer! Ett flertal personer på 

Smålandsvillan och i hela kommunen spelar redan discgolf varje vecka. Facebook-gruppen 

Sävsjö discgolf har 54 medlemmar, utöver det spelar många som inte har FB. 

Korgar och tees är relativt billiga och tar minimalt med plats. Samhällsföreningen i Vrigstad har 

tidigare visat intresse för bana i Vrigstad, det har då varit tal om en liten bana i Tegnerparken. 

Det går säkert få till ett samarbete med dem. 

Ytterligare en fördel är närheten till alla aktiviteter på Tallåsen. 

En discgolf-bana i Vrigstad skulle ytterligare lyfta Vrigstad och kommunens profil som aktivt och 

familjevänligt! 

Hör gärna av er för diskussion, eller kanske provspela? 

Rikard Hultgren 070-2902116 

v2. Personuppgifter 

Ärendenummer: #9220 I Datum: 2023-02-24 18:29 Sida 2 av 4 
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Personuppgifter 

För- och efternamn 

RIKARD HULTGREN 

Adress 

Telefon 
,I Ar--

Mobiltelefon 

Notifieringar 

E-post

Postnummer och ort 

E-postadress

Ärendenummer: #9220 I Datum: 2023-02-2418:29 Sida 3 av4 
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Personuppgiftshantering 

Personuppgifter som behandlas 

• Namn

• Adress

• E-postadress

• Personnummer

• Telefonnummer

• Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 

informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 

använder för handläggning av ditt ärende. 

Rättslig grund för behandlingen 

• En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid 

• För evigt

Mottagare av personuppgifter 

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 

samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 
1 00 eller e-post kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via 

Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. 

, Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 

finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. 

övriga upplysningar 

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. 

Personuppgiftsansvarig 

Kommunstyrelsen 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 

personuppgifter 

Ärendenummer: #9220 I Datum: 2023-02-24 18:29 Sida 4 av4 
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 551 86 Jönköping Telefon: 010-223 60 00 E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jonkoping  
www.lansstyrelsen.se/jonkoping/personuppgifter 

Sävsjö kommun 
kommun@savsjo.se 

 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 6 mars 2023 till och med den 14 
oktober 2026. 

Kommun: Sävsjö kommun 
Parti: Kristdemokraterna 
Ny ledamot: Jonathan Andersson 
Avgången ledamot: Bonnie Ekblad 
Ny ersättare:  Katarina Sjöberg 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Bonnie Ekblad har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Petter Agurén. 

 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-06  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-1726-2023 
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Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Beslut 
 

2023-03-06 

2 (3) 
 

201-1726-2023 
 
 

 

Kopia till 
Kristdemokraterna 
Jonathan Andersson 
Katarina Sjöberg 
 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Beslut 
 

2023-03-06 

3 (3) 
 

201-1726-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län antingen via e-post; jonkoping@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jonkoping@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 60 00. 
Ange diarienummer 1726-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bevis (protokollsutdrag) 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Sävsjö 
Valkrets: Sävsjö 
Parti: Kristdemokraterna 
Invalsdatum: 2023-03-06 

 

 

Ledamot Ersättare 
Gustafsson, Stefan 

Brolin, Mirjam 

Griph, Anders 

Andersson, Jonathan * 

Aeoub, Essam 

1. Dagman, Urban 

2. Sjöberg, Katarina * 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 69 Diarienummer: KS 2022/375 

 

Svar på medborgarförslag om att hyra padelhall för 
användning till alla racketsporter 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att hänvisa medborgarförslaget till serviceförvaltningens pågående uppdrag att utreda 
det faktiska behovet av idrottshallar i proportion till andra aktivitetsytor och att 
undersöka förutsättningarna att skapa nya hallytor, samt 
 
att därmed anse att medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagets mening är att kommunen hyr den privatägda padelhallen på 
Hofgårdsområdet till olika racketsporter/klubbar och på så sätt frigöra tider för andra 
klubbar som har behov av halltider.  
 
Padelhallen på Hofgårdsområdet ägs och bedrivs av ett privat företag. Det finns inget 
utrymme i budgeten för att hyra padelhallen av ett privat företag för att sedan hyra ut 
hallen i andra hand till en förening till ett reducerat pris. Kultur- och fritidsnämnden 
har gett serviceförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av hallytor i Sävsjö 
kommun. Utredningen kommer att presenteras för nämnden under våren 2023. Med 
anledning av pågående hallutredning bedöms det att utredningen kommer kunna ge 
svar på om det finns ett behov av fler hallytor i Sävsjö kommun.   

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till racketsporter. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om att hyra padelhall 

för användning till alla rackertsporter. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 27 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ärendenummer: #8471 | Datum: 2022-10-24 18:48 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #8471 | 2022-10-24 18:48

1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter 
kan kommas att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Vid Sporthallen finns det en padelhall som skulle användas av alla racketsporter/klubbar i 
Sävsjö kommun. Detta innefattar badminton, tennis, padel, pingis, squash etc.

Kommunen skulle kunna hyra hallen för att på så sätt frigöra tider för andra klubbar som har 
stora behov av halltider i kommunens andra sporthallar.

2. Personuppgifter
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Ärendenummer: #8471 | Datum: 2022-10-24 18:48 Sida  av 2 3

Postnummer och ort 

E-postadress

Personuppgifter

För- och efternamn 

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
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Ärendenummer: #8471 | Datum: 2022-10-24 18:48 Sida  av 3 3

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 
00 eller e-post . Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via  kommun@savsjo.se
Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post . dataskyddsombud@hoglandet.se
Information om dataskyddsombudet finns på . www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2023-01-18 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Diarienummer: KFN 2022/124 

 

Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till 
alla rackertsporter 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget med anledning av att sporthallsutredning pågår 
att därmed anse att medborgarförslaget är besvarat  

Sammanfattning 
Förslagsställaren tycker att kommunen kan hyra den privatägda padelhallen på 
Hofgårdsområdet till olika racketsporter/klubbar och på så sätt frigöra tider för andra 
klubbar som har behov av halltider.  
 
I padelhallen på Hofgårdsområdet ägs hallen och verksamheten bedrivs av ett privat 
företag. Det finns inget utrymme i budgeten för att hyra padelhallen av ett privat 
företag för att sedan hyra ut hallen i andrahand till en förening till ett reducerat pris. 
Kultur- och fritidsnämnden har gett serviceförvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av hallytor i Sävsjö kommun. Utredningen kommer att presenteras för nämnden 
under våren 2023. Med anledning av pågående hallutredning bedöms det att 
utredningen kommer kunna ge svar på om det finns ett behov av fler hallytor i Sävsjö 
kommun.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 27 december 

2022.  
2. Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till racketsporter. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om att hyra padelhall 

för användning till alla rackertsporter. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

18



 Tjänsteskrivelse 
2022-12-27 
 
Diarienummer: 2022/124 

 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

 

Kultur- och fritidsenheten 
Förvaltningschef 
Erika Tor Rundblad 
0382–15251 
erika.rundblad@savsjo.se 

Till Kultur- och fritidsnämnden  
 
 

 

 

Svar på medborgarförslag gällande hyra av padelhall 

Förslag till beslut 
Serviceförvaltningen förslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget med anledning av att sporthallsutredning pågår 
att därmed anse att medborgarförslaget är besvarat  
   

Sammanfattning 
Förslagsställaren tycker att kommunen kan hyra den privatägda padelhallen på 
Hofgårdsområdet till olika racketsporter/klubbar och på så sätt frigöra tider för andra 
klubbar som har behov av halltider.  
 
I padelhallen på Hofgårdsområdet ägs hallen och verksamheten bedrivs av ett privat 
företag. Det finns inget utrymme i budgeten för att hyra padelhallen av ett privat 
företag för att sedan hyra ut hallen i andrahand till en förening till ett reducerat pris. 
Kultur- och fritidsnämnden har gett serviceförvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av hallytor i Sävsjö kommun. Utredningen kommer att presenteras för nämnden 
under våren 2023. Med anledning av pågående hallutredning bedöms det att 
utredningen kommer kunna ge svar på om det finns ett behov av fler hallytor i Sävsjö 
kommun.   
 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till racketsporter. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om att hyra padelhall 

för användning till alla rackertsporter. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 27 december 

2022. 
 
 

 
 

 

Erika Tor Rundblad Erika Tor Rundblad 

Förvaltningschef Förvaltningschef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Diarienummer: KS 2022/373 

 

Svar på medborgarförslag om fler läktarplatser på 
Hofgårdsvallen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut om att bjuda in till dialog för att se över 
och genomföra en förbättring av publikmiljön med fler sittplatser på Hofgårdsvallen, 
samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställarna önskar fler sittplatser och bättre publikmiljö vid Hofgårdsvallens 
idrottsanläggning. Kultur- och fritidsenheten kommer under första kvartalet 2023 
presentera en flexibel lösning för mellan 80–120 ytterligare sittplatser för publik. 
Förslag på åtgärder kommer att presenteras för arenakommitté och föreningar som 
nyttjar Hofgårdsvallens faciliteter.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om fler läktarplatser 

på Hofgårdsvallen. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2023-01-18 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Diarienummer: KFN 2022/125 

 

Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsenheten kommer att bjuda in till dialog för att se över och 
genomföra en förbättring av publikmiljön med fler sittplatser på Hofgårdsvallen 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar fler sittplatser och bättre publikmiljö vid Hofgårdsvallens 
idrottsanläggning, A-plan och konstgräsplan är prioriterad för kultur- och 
fritidsenheten våren 2023. Enheten kommer under första kvartalet att kunna 
presentera en flexibel lösning för mellan 80–120 ytterligare sittplatser för publik. 
Förslag på åtgärder kommer att presenteras för arenakommitté och föreningar som 
nyttjar Hofgårdsvallens faciliteter.  
En stationär ljudanläggning prioriteras inte i budgeten 2023 då kultur- och 
fritidsenheten anser att andra investeringar har företräde och prioriteras. 

Beslutsunderlag 
 

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 december 
2022.  

2. Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om fler läktarplatser.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse 
2022-12-21 
 
Diarienummer: 2022/125 

 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

 

Kultur- och fritidsenheten 
Kultur- och fritidschef  
Anders Varga 
0382–15217 
anders.varga@savsjo.se 

Till Kultur- och fritidsnämnden  
 
 

 

 

Svar på medborgarförslag gällande fler läktarplatser på 
Hofgårdsvallen 

Förslag till beslut 
Serviceförvaltningen förslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att kultur- och fritidsenheten kommer att bjuda in till dialog för att se över och 
genomföra en förbättring av publikmiljön med fler sittplatser på Hofgårdsvallen.  
att därmed anse medborgarförslaget besvarat  
   

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar fler sittplatser och bättre publikmiljö vid Hofgårdsvallens 
idrottsanläggning, A-plan och konstgräsplan är prioriterad för kultur- och 
fritidsenheten våren 2023. Enheten kommer under första kvartalet att kunna 
presentera en flexibel lösning för mellan 80–120 ytterligare sittplatser för publik. 
Förslag på åtgärder kommer att presenteras för arenakommitté och föreningar som 
nyttjar Hofgårdsvallens faciliteter.  
En stationär ljudanläggning prioriteras inte i budgeten 2023 då kultur- och 
fritidsenheten anser att andra investeringar har företräde och prioriteras. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om fler läktarplatser 

på Hofgårdsvallen. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 december 

2022. 
 
 

 
 

 

Anders Varga Erika Tor Rundblad 

Kultur- och fritidschef  Förvaltningschef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 71 Diarienummer: KS 2022/354 

 

Svar på medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö 
Familjebad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut att det utifrån befintlig budget inte finns 
utrymme att sänka priserna på Sävsjö Familjebad, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsenheten bedömer att generösa öppettider, varma bassänger och bra 
service motiverar prisläget och anser sig inte ha möjlighet att sänka priset på Sävsjö 
Familjebad med nuvarande ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö familjebad. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om lägre priser på 

Sävsjö familjebad. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ärendenummer: #8403 | Datum: 2022-10-10 21:21 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #8403 | 2022-10-10 21:21

1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter 
kan kommas att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Det är för dyrt att gå på badhuset. På andra kommuner är billigare.

Varför det är dyrt så här.

Vi hoppas att det blir billigare med priser att gå på badhuset

2. Personuppgifter
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Ärendenummer: #8403 | Datum: 2022-10-10 21:21 Sida  av 2 3

Postnummer och ort 

E-postadress 

Personuppgifter

För- och efternamn 

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post
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Ärendenummer: #8403 | Datum: 2022-10-10 21:21 Sida  av 3 3

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 
00 eller e-post . Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via  kommun@savsjo.se
Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post . dataskyddsombud@hoglandet.se
Information om dataskyddsombudet finns på . www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2023-01-18 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Diarienummer: KFN 2022/126 

 

Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö Familjebad 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att det inte utifrån befintlig budget finns möjlighet att sänka priserna på familjebadet 
att därmed anser medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsenheten anser sig inte ha möjlighet att sänka priset på Sävsjö 
Familjebad med nuvarande ekonomiska resurser. Familjebadets ekonomi har lidit 
under pandemin och först under sista kvartalet har budget nåtts om än knappt. 
Kultur- och fritidsenheten anser att generösa öppettider, varma bassänger och bra 
service motiverar prisläget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 december 

2022. 
2. Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö familjebad. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om lägre priser på 

Sävsjö familjebad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse 
2022-12-21 
 
Diarienummer: 2022/126 

 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

 

Kultur- och fritidsenheten 
Kultur- och fritidschef 
Anders Varga 
Telefon 
anders.varga@savsjo.se 

Till Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 

Svar på medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö 
Familjebad 

Förslag till beslut 
Serviceförvaltningen förslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att det inte utifrån befintlig budget finns möjlighet att sänka priserna på familjebadet 
att därmed anser medborgarförslaget besvarat 
   

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsenheten anser sig inte ha möjlighet att sänka priset på Sävsjö 
Familjebad med nuvarande ekonomiska resurser. Familjebadets ekonomi har lidit 
under pandemin och först under sista kvartalet har budget nåtts om än knappt. 
Kultur- och fritidsenheten anser att generösa öppettider, varma bassänger och bra 
service motiverar prisläget. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö familjebad. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om lägre priser på 

Sävsjö familjebad. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 december 

2022. 
 
 

 
 

 

Anders Varga Erika Tor Rundblad 

Kultur- och fritidschef Förvaltningschef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 Diarienummer: KS 2023/35 

 

Avveckling Sävsjö Vetlanda Fiber AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avveckla Sävsjö Vetlanda Fiber AB enligt förslaget under förutsättning att samma 
beslut fattas av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun. 

Sammanfattning 
Sävsjö Vetlanda Fibers uppdrag har inneburit att förse Vetlanda och Sävsjö med en 
anslutningspunkt för det nationella nät som regeringen beslutat om till respektive 
kommunhuvudort i början av 2000-talet. Svenska Kraftnät fick uppdraget av staten 
att utföra detta på statens bekostnad. Stadsnäten i Vetlanda kommun och Sävsjö 
kommun valde att bilda ett nytt bolag som fick uppdraget, nuvarande Sävsjö Vetlanda 
Fiber AB. Eftersom staten stått för kostnaden uppgår det bokförda värdet till noll 
kronor.  

Sävsjö Vetlanda Fiber AB har i sin styrelse föreslagit att bolaget delas upp lika mellan 
parterna SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB.  

På detta vis får man en hantering av fiberinfrastrukturen inom ägarbolagen, SavMAN 
AB och Njudung Energi Vetlanda AB på ett mer kostnadseffektivt sätt i samverkan.  

Beslutsunderlag 
1. Samverkansavtal mellan SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB. 
2. Protokollsutdrag Njudung Energi Vetlanda AB daterat 11 januari 2023. 
3. Protokollsutdrag SavMAN AB daterat 30 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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  Sävsjö 2022-12-15 
 
Handläggare: 
Bo Dahl VD 
0382-15238  
Bo.dahl@savsjo.se   Till 
    Sävsjö Kommun 
    Kommunstyrelsen 
    

 

Bakgrund 
Sävsjö Vetlanda Fibers uppdrag var att förse Vetlanda och Sävsjö med en anslutningspunkt för det 
nationella nät som regeringen beslutat om till respektive kommunhuvudort i början av 2000-talet. 
Svenska Kraftnät fick uppdraget av staten att utföra detta. Kostnaden skulle staten stå. Varken 
stadsnäten i Vetlanda kommun eller Sävsjö kommun mäktade med att göra detta inom sina bolag, 
man valde att bilda ett nytt bolag som fick uppdraget, nuvarande Sävsjö Vetlanda Fiber AB. Eftersom 
staten stått kostnaden så uppgår det bokförda värdet till noll kronor.  

Sävsjö Vetlanda Fiber AB har i sin styrelse föreslagit att bolaget delas upp lika mellan parterna 
SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB.  

På detta vis får man en hantering av fiberinfrastrukturen inom ägarbolagen, SavMAN AB och Njudung 
Energi Vetlanda AB på ett mer kostnadseffektivt sätt i samverkan.  

 

Fiberstråket 
Idag finns fiberinfrastrukturen inom tre kommuners gränser, Sävsjö-Växjö och Sävsjö-Vetlanda, och 
genom att dela upp fiberinfrastrukturen enligt förslag nedan så kan bolaget upplösas. 

Fiberinfrastrukturen består av 2 fiberkablar innehållande 96-fiber hela sträckan, en kabel från nod 
Sävsjö till nod Växjö, kabel 1, och en kabel från nod Sävsjö till nod Vetlanda, kabel 2.  

För att få till en fortsatt sådan lösning så delas fiberinfrastrukturen i bolaget upp mellan parterna på 
följande vis: 

- Fiberkabel 1 på sträckan Djurgårdsgatan 6 Sävsjö till nod Ove Jonssons väg i Växjö, fiber 1-48 
ägs av Savman AB och fiber 49-96 ägs av Njudung Energi Vetlanda AB.  
 

-  Fiberkabel 2 på sträckan Djurgårdsgatan 6 Sävsjö till nod Falkungen Vetlanda, fiber 1-48 ägs 
av Savman AB och fiber 49-96 ägs av Njudung Energi Vetlanda AB.  

På detta vis äger SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB sin respektive fiber som finns i samma 
fiberstråk. Såsom tanken var då det nationella nätet skulle anslutas i respektive kommunhuvudort 
inom Sverige. 
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  Sävsjö 2022-12-15 
 

Kabelvisning och utsättning, hanteras inom respektive bolag, inom sin kommungräns. När det gäller 
fiberinfrastrukturen inom Växjö kommuns gränser så delas kostnader för kabelvisning och utsättning 
av fiber lika mellan SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB. 

Kostnader för eventuellt underhåll och övriga reparationer av kabel 1 och kabel 2, gällande hela 
sträckan Sävsjö-Växjö och Sävsjö- Vetlanda delas lika mellan SavMAN AB och Njudung Energi 
Vetlanda AB    

 

Ekonomi 
Aktiekapitalet är 100 tkr i bolaget och får delas upp mellan Njudung Energi Vetlanda AB och SavMAN 
AB. De materiella anläggningstillgångarnas (fiberinfrastruktur) bokförda värde uppgår till 10 495 tkr. 
De materiella anläggningstillgångarnas anskaffades år 2005 och har i sin helhet finansierats genom 
statliga bidrag. Bidraget har minskat anskaffningsvärdet för bolaget, varför underlaget för 
avskrivningar är 0 kronor. Därför är förslaget att dela upp bolaget i lika delar. 

Framtida intäkter tillfaller respektive SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB enligt modell som 
idag finns i Smålands Bredband AB.  

Respektive ägarbolag, SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB har i sina respektive styrelse 
beslutat att gå vidare med förslaget till sina ägare, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun för vidare 
beslut. 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå Sävsjö kommunfullmäktige att avveckla Sävsjö Vetlanda Fiber AB enligt förslaget ovan 
under förutsättning av att samma beslut fattas i Vetlanda kommunfullmäktige. 

 

Bilagor: 

Protokollsutdrag SavMAN AB 

Samverkansavtal mellan SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB  

32



 

Samverkansavtal mellan SavMAN AB och Njudung Energi 
Vetlanda AB gällande fibersträcka inom Sävsjö kommun, 
Vetlanda kommun och Växjö kommun. 
 
Detta avtal har ingåtts av SavMAN AB org.nummer 556490-9439 och Njudung Energi 
Vetlanda AB org. Nummer 556107-7248 (parterna) och reglerar samarbetet mellan dessa 
kommunala bolag i deras funktion som nätägare i gemensamt schakt avseende fiberkablar 
inom Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och Växjö kommun. Parter i detta avtal är SavMAN 
AB och Njudung Energi Vetlanda AB, vilka bolag är av Sävsjö respektive Vetlanda 
kommuner, direkt helägda. 

§ 1 Ingress 

Parterna har tagit över ägandet av den fiberinfrastruktur som tidigare har ägts av det 
gemensamägda bolaget Sävsjö-Vetlanda Fiber AB (avslutat bolag). Syftet med 
fiberinfrastrukturen var att ansluta de båda huvudorterna, Sävsjö och Vetlanda, till det 
nationella nätet enligt den bredbandstrategi som fanns då och som Svenska Kraftnät fick 
uppdraget att bygga. Varken Vetlanda eller Sävsjö mäktade med att bygga detta inom sina 
bolag, man valde då att bilda ett gemensamt bolag för detta Smålands Bredband numera 
Sävsjö Vetlanda Fiber AB, som nu är upplöst.  
Parternas avsikt med detta avtal är att reglera framtida drift och underhåll av 
fiberinfrastrukturen. Fiberinfrastrukturen finns i ett gemensamt fiberschakt, en kanalisation 
med en kabel innehållande 96-fiber, varav parterna äger 48-fiber vardera. Detta avtal reglerar 
hela sträckan Sävsjö-Växjö och Sävsjö-Vetlanda.  

§ 2 Fiberstråket 

Infrastrukturen består av 2 fiberkablar innehållande 96-fiber hela sträckan, en kabel från nod 
Djurgårdsgatan Sävsjö till Nod Ove Jonssons Väg i Växjö, kabel 1, och en kabel från nod 
Djurgårdsgatan Sävsjö till nod Falkungen i Vetlanda, kabel 2.  
 
Både fiberkabel 1 och fiberkabel 2 är uppdelade enligt följande: 
 

- Fiberkabel 1 på sträckan Djurgårdsgatan 6 Sävsjö till nod Ove Jonssons väg i Växjö, fiber 1-48 

ägs av Savman AB och fiber 49-96 ägs av Njudung Energi i Vetlanda AB.  

 

-  Fiberkabel 2 på sträckan Djurgårdsgatan 6 Sävsjö till nod Falkungen Vetlanda, fiber 1-48 ägs 

av Savman AB och fiber 49-96 ägs av Njudung Energi i Vetlanda AB. 

Fibersträckan inom respektive kommun, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun, hanteras av 
respektive part, SavMAN AB inom Sävsjö kommun och Njudung Energi Vetlanda AB inom 
Vetlanda kommun. Inom Växjö kommuns gränser samordnas allt underhåll med Wexnet AB. 
Kostnader som uppstår på det gemensamma ägda fiberstråket delas lika mellan SavMAN AB 
och Njudung Energi Vetlanda AB, detta gäller hela sträckan Sävsjö-Växjö och Sävsjö-
Vetlanda.   
Ledningskollen och utsättning av fiberkablar hanteras av Njudung Energi Vetlanda AB inom 
Vetlanda kommuns gränser och av SavMAN AB inom Sävsjö kommuns gränser.  
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Kostnader för att hantera Ledningskollen och utsättning av fiberkablar inom Växjö kommuns 
gränser delas lika mellan SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB.  

§ 3 Avtalstid och förlängning 

Detta avtal träder i kraft i och med att det undertecknats av båda parter och gäller till och med 
den 2030-12-31. 
Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen senast, sex månader före avtalstidens utgång. I 
annat fall förlängs avtalet med ett år åt gången. 
En förutsättning för detta avtals giltighet är att det godkänts av kommunfullmäktige i Sävsjö 
och Vetlanda kommun. 
 
§ 4 Policyfrågor/principiella frågor m.m. 

Parterna skall alltid samordna all gemensam drift, såsom kabelvisning, driftavbrott och   
rapportering till andra myndigheter inom gällande lagstiftning. 
Frågor som av parterna bedömts vara av den karaktären att de skall underställas 
kommunfullmäktige i Sävsjö och Vetlanda kommuner, skall samordnas av parterna.  
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall innan beslut fattas 
underställas fullmäktige i de två kommunerna för ställningstagande. 
 
§ 5 Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal skall, om parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt 
avgöras genom svensk allmän domstol i Eksjö Tingsrätt och avgöras enligt svensk lag.  

§ 6 Nya avtalsparter 

För att ny part skall kunna tillträda detta avtal krävs enighet mellan parterna. 

§ 7 Parts rätt att sätta annan i sitt ställe 

Part äger inte rätt att överlåta fiberkablar som ingår i detta avtal, enligt §2 ovan, och 
därigenom inte heller rätt att sätta någon annan i sitt ställe i detta avtal utan övrig parts 
godkännande. 
Undantag för vad i föregående stycke sagts gäller dock att överlåtelse av fiberkablar som 
ingår i detta avtal skall kunna äga rum till helägt bolag i den kommunala ”koncern” där part 
ingår. Sker sådant skall den förvärvande – kommun eller bolag – inträda i den överlåtandes 
ställe i avtalet. Part skall dock i sådan situation ha ansvar enligt detta avtal. 
 
 
Sävsjö 2023 XX XX   Vetlanda 2023 XX XX 
 
SavMAN AB   Njudung Energi Vetlanda AB 
 
 
 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
 
Bo Dahl VD    Marcus Tingvall VD 
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Natalie Engvall Lundgren 

Närvarande suppleanter: 
Bo Dahl, VD 

Tommy Trofast 

... /. ............................. ......... . . . . . . .. . ... ........... .... ..

/Bo Dahl/ 

Paraorafer 

Ordfa- ��å��:��-�-��'.�� 

J"s>e,aode 
��(Ft ..................................... , , 

Bolag 

Sammantrådesdatum 

Datum for 
anslaaets uoosattande 

Forvaringsplats 
far orotokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkånnagivits genom anslag 

SavMAN AB 

2022-11-30 

2022-12-20 
Sävsjö kommun, 
Ekona irutdelnin9_:n 

/Bo Dahl/ 

Datum for 
anslaas nedtaaande 2023-01-16 

I Utdragsbesty•aod< 
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§ 35
Delägt bolag Sävsjö Vetlanda fiber AB
Sävsjö Vetlanda Fiber AB har i sin styrelse föreslagit att bolaget delas upp lika 
mellan parterna SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB. 
Pa detta vis får man en hantering av fiberinfrastrukturen inom ägarbolagen, 
SavMAN AB och Njudung Energi Vetlanda AB på ett mer kostnadseffektivt sätt i 
samverkan. 
Idag finns fiberinfrastrukturen inom tre kommuners gränser, Sävsjö-Växjö och 
Sävsjö-Vetlanda, och genom att dela upp fiberinfrastrukturen enligt förslag ne
dan sä kan bolaget upplösas. 
Fiberinfrastrukturen består av 2 fiberkablar innehållande 96-fiber hela sträckan, 
en kabel från nod Sävsjö till nod Växjö, kabel 1, och en kabel från nod Sävsjö till 
nod Vetlanda, kabel 2. 
För att få till en fortsatt sådan lösning sa delas fiberinfrastrukturen i bolaget upp 
mellan parterna pa följande vis: 

Fiberkabel 1 pa sträckan Djurgårdsgatan 6 Sävsjö till 
nod Ove Jonssons väg i Växjö, fiber 1-48 ägs av 
Savman AB och fiber 49-96 ägs av Njudung Energi 
Vetlanda AB. 

Utdragsbestyrkande 
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Fiberkabel 2 pa sträckan Djurgårdsgatan 6 Sävsjö till 
nod Falkungen Vetlanda, fiber 1-48 ägs av Savman AB 
och fiber 49-96 ägs av Njudung Energi Vetlanda AB 

På detta vis far man till ett gemensamt ägande av fiberstråken, såsom var tan
ken då det nationella nätet skulle landa i respektive kommunhuvudort. 
Efter att VD presenterat förslaget kom styrelsen till följande beslut. 

Styrelsen beslutar 
att som delägare av Sävsjö Vetlanda Fiber AB föreslå kommunstyrelsen i 
Sävsjö kommun, föreslå kommunfullmäktige i Sävsjö kommun, att avveckla 
Sävsjö Vetlanda Fiber AB enligt förslaget under förutsättning att samma beslut 
fattas i Vetlanda kommun ................. ............................ samt, 

att ge VD i uppdrag att bereda ärendet för Sävsjö kommun, såsom delägare för 
vidare beslut inom Sävsjö kommun 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-03-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 Diarienummer: KS 2023/39 

 

Omfördelning av investeringsmedel Sockerklaras lekplats 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tidigarelägga serviceförvaltningens investeringskostnad för Sockerklaras lekpark på 
1 500 000 kronor till år 2023. 

Sammanfattning 
Arbetet med att sanera området runt Sockerklaras lekplats kommer att utföras under 
2023. För att kunna samordna saneringen med arbetet att bygga en ny lekplats på 
området behövs att investeringen på 1 500 000 kronor kan göras under 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2023. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 21 februari 2023 § 76. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 76 Diarienummer: KS 2023/39 

 

Omfördelning av investeringsmedel Sockerklaras lekplats 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att tidigarelägga serviceförvaltningens investeringskostnad för Sockerklaras lekpark på 
1 500 000 kronor till år 2023. 

Sammanfattning 
Arbetet med att sanera området runt Sockerklaras lekplats kommer att utföras under 
2023. För att kunna samordna saneringen med arbetet att bygga en ny lekplats på 
området behövs att investeringen på 1 500 000 kronor kan göras under 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse 
2023-02-06 
 
Diarienummer: KS 2023/39 

 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

 

Serviceförvaltningen 
Förvaltningschef 
Erika Tor Rundblad 
0382 -15251 
erika.rundblad@savsjo.se 

Till Kommunstyrelsen  
 
 

 

 

Investering Sockerklaras lekplats 

Förslag till beslut 
Serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  
Att tidigarelägga investeringskostnaden 1 500 000 kr för sockerklaras lekplats till 
2023 
   

Sammanfattning 
Saneringsarbetet av området runt sockerklaras lekplats kommer att utförs under 
2023. För att kunna samordna saneringsarbetet med arbetet att bygga en ny lekplats 
på området behövs att investeringen på 1 500 000 kr kan göras under 2023. 
 
 
 

 
 

 

Erika Tor Rundblad  

Förvaltningschef  
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