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Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus,  tisdag 21 februari 2023  
klockan 08:00 – 15:45 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Therese Petersson (KD), ordförande 
Göran Häll (S), förste vice ordförande 
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande 
Gunnel Lundgren (KD)  
Stefan Persson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Lena Persson (S) 
Klas Hjalmarskog (M) 
Kjell Lundkvist (SD) 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen §§ 64, 68-71, 76-78 
Tomas Lundin, gata/parkchef §§ 64, 69-71, 76-78 
Maria Thulin, myndighetschef § 68 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 67, 73, 74 
Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg § 74 
Emma Nordstrand, enhetschef § 67, 73 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare § 67 
Linda Björk, socialchef § 65 
Olle Denke, säkerhetssamordnare § 66 
Bo Dahl, vd SavMAN AB § 75 
Mirjam Johansson (C) ej tjänstgörande ersättare från klockan 08:15 

Utses att justera Mats Hermansson (M)     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, tisdag 28 februari 2023 klockan 08:00  
 

Ordförande 
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Therese Petersson (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
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Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 
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 Mats Hermansson (M)    

 

1



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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: 2023-02-21 

Anslagsdatum: 2023-03-01 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2023-03-23 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Carina Hjertonsson 
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§ 62  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 63

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom förslag till medborgarlöften 2023-2024, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar kommunchefen om aktuella ärenden. 

• Kretslopp Sydost, utökade öppettider avfallsanläggningar i Vrigstad och
Flishult, organisation.

• 24 februari årsdag för Rysslands invasion i Ukraina
• Näringslivsfrågor – varslen ökar
• Gymnasiesamverkan - förslag till inriktningsbeslut behandlas under våren
• Medborgarlöften 2023-2024
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§ 64

Informationsärende - tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Information lämnades vid sammanträdet om aktuella tekniska frågor. 

• Brist på dammbindningsmedel
• Fokusområde – biologisk mångfald, ändrad ordning för gräsklippning
• Elbilar
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§ 65 Diarienummer: KS 2022/434 

 

Informationsärende - redovisning av kostnad per brukare 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas utredning ”Kostnad per brukare” gällande personer med 
funktionsnedsättning och inom äldreomsorg. 
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§ 66 Diarienummer: KS 2023/32 

 

Informationsärende - säkerhetsskydd 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas information om bland annat säkerhetsskyddslagen och  
omvärldsbevakning lämnades med information om olika typer av angrepp som 
samhället och medborgare kan utsättas för. 
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§ 67 Diarienummer: KS 2019/17 

 

Informationsärende- samrådsredogörelse översiktsplan för 
Sävsjö kommun 2023 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redogörelse för det samråd som har skett avseende 
översiktsplan för Sävsjö kommun. 113 yttranden har lämnats in. 
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§ 68 Diarienummer: KS 2023/47 

 

Informationsärende - provtagning schaktmassor 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om provtagning av schaktmassor. 
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§ 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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§ 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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§ 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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§ 72 Diarienummer: KS 2022/47 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2023 
enligt säkerhetsskyddslagen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till reviderad delegationsordning med ändringar enligt 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt dess föreskrifter och förordningar.  

Sammanfattning 
Med anledning av ändringar i Säkerhetsskyddslagen och dess föreskrifter och 
förordningar under år 2022 föreslår säkerhetssamordnare att följande delegationer 
läggs till i delegationsordningens sjunde kapitel: 
 

1. Genomförande av säkerhetsprövning samt beslut om placering i 
säkerhetsklass. Delegat är säkerhetsskyddschef.  
 

2. Fastställande av säkerhetsskyddsplan. Delegat är säkerhetsskyddschef. 
Delegationen är fastställd genom Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) 2 kap. 12 §. 
 

3. Fastställa övergripande rutiner för säkerhetsskydd. Delegat är 
kommundirektör.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 16 januari 2023. 
2. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 16 januari 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Säkerhetssamordnaren 
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§ 73 Diarienummer: KS 2022/149 

 

Detaljplan för Svarven 1, del av Sävsjö 12:2 och del av Sävsjö 
12:17, Hantverkaregatan i Sävsjö 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ta denna samrådsredogörelse som egen,  

att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt  

att låta ställa ut förslaget för granskning. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för Svarven 1, Sävsjö tätort, 
Sävsjö kommun. Planen hanteras med utökat förfarande. Plansamråd har ägt rum 
under perioden 2022-10-01 – 2022-10-31. Inkomna synpunkter återges i en bifogad 
samrådsredogörelse. 

I samrådsredogörelsen presenteras synpunkterna i sin helhet, med efterföljande 
kommentarer och förslag på revidering. Betydande frågor som tagits upp, och som 
orsakat ändringar i planförslaget, handlar om markföroreningar på närliggande 
industrifastigheter, ansvarsfördelning för inrättandet av skyddsanläggningar, och val 
av bestämmelse för en utfart. Mindre justeringar har gjorts i planbeskrivningen, men 
det har uteslutande rört sig om detaljer och fördjupningar i olika sakfrågor. I 
plankartan har kvartersmarken utökats med ytterligare 2795 m² sedan samrådet, 
bland annat för att integrera utfarten. Några egenskapsbestämmelser har bytts ut, för 
att motsvara de ändringar som föreslagits. 

Synpunkterna har resulterat i en uppdatering av både fastighetsförteckning och 
grundkarta.  

Beslutsunderlag 
1. Denna tjänsteskrivelse 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
4. Fastighetsförteckning 
5. Samrådsredogörelse 
6. Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 74 Diarienummer: KS 2022/380 

 

Grönt hållbarhetsprogram i Sävsjö kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
att anta Grönt Hållbarhetsprogram för Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Omställningsarbete kommer att vara viktigt, både för kommunen som organisation 
och inom kommunens geografiska område, för att säkerställa att vi fortsatt kan ha ett 
gott liv och klara vår försörjning i en utmanande tid. 
 
Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är ett strategiskt dokument som anger riktningen 
för Sävsjö kommuns arbete för ett hållbart samhälle med fokus på ekologisk hållbarhet 
i samspel med social och ekonomisk hållbarhet. Det är vår lokala agenda för arbetet 
med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och en precisering av vår vision om 
gröna Sävsjö. Hållbarhetsprogrammet ska svara upp mot nationella och regionala 
åtaganden inom miljöområdet, liksom de kommunala fokusområden som beslutats 
politiskt.  
 
Beställare av programmet är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Sävsjö 
kommun genom beslut om fokusområden Ett hållbart samhälle 2022-02-22 och 
Minskad klimatpåverkan 2022-04-25.  
 
Hållbarhetsprogrammet innehåller mål för kommunorganisationen samt för Sävsjö 
som geografiskt område. Till programmet kopplas en kommunövergripande färdplan. 
 
Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet utgör projektgrupp för framtagandet av 
programmet och övergripande handlingsplan. För att ta hänsyn till barn och ungas 
åsikter och perspektiv har expertgrupper från skolan involverats i arbetet. Deras idéer 
tas även med in i färdplanen för genomförande av programmet. En referensgrupp med 
representanter från det lokala näringslivet och föreningslivet är också kopplad till 
arbetet med handlingsplan och programmets genomförande. 
 
Sävsjös gröna hållbarhetsprogram med 8 mål för ett grönare Sävsjö gick ut på 
kommunal nämnds- och bolagsremiss samt till Lantbrukarnas riksförbund, 
Naturskyddsföreningen och grannkommunerna enligt kommunstyrelsens beslut 
2022-11-15. Yttranden kunde lämnas till och med 2023-01-31. En sammanställning 
över inkomna yttranden och kommentarer, samt hanteringen av densamma finns i 
bilaga Samrådsredogörelse grönt hållbarhetsprogram. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 3 februari 2023 
2. Sävsjös gröna hållbarhetsprogram (ej slutlayout) 
3. Samrådsredogörelse grönt hållbarhetsprogram 
4. Expertgruppernas förslag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 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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§ 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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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 Diarienummer: KS 2023/38 

 

Grävning Löjtnanten, kommunal ledningsplats 

Kommunstyrelsen beslutar 
att allt arbete, så som grävning eller andra markarbeten inom fastigheten  
Löjtnanten 9 med adress Djurgårdsgatan 6 i Sävsjö, inte får påbörjas utan särskilt 
tillstånd från SavMAN AB. 

Sammanfattning 
I samband med att Kommunal ledningsplats infördes i Kommunalhuset år 2008 
byggdes Datahallen på Djurgårdsgatan 6 i Sävsjö som sedermera uppdaterats till en 
site enligt S2. Stor betydelse. Siten hanterar en central strategisk nod inom ett 
geografiskt område. Siten hanterar in och utgående trafik för ett geografiskt område 
till exempel en kommun. Siten försörjer även fastigheten Eksjöhovgård 7:8 
Kommunhuset med adress Djurgårdsgatan 1.  

Vid analyser gällande det arbete som pågår gällande säkerhetsskyddarbete enligt 
Säkerhetsskyddslagen framgår det att särskilt undantag för allt arbete, såsom grävning 
eller andra markarbeten, inom fastigheten Löjtnanten 9 med adress Djurgårdsgatan 6 
i Sävsjö inte får påbörjas utan särskilt tillstånd från SavMAN AB.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2023 

Beslutet skickas till 
SavMAN AB 
Serviceförvaltningen 
Njudung Energi AB 
Höglandets IT 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 78 Diarienummer: KS 2023/14 

 

Restaurering av broar 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till serviceförvaltningen att undersöka kostnaden för restaurering av bro till 
Sävsjö slottsruin, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Under sommaren och hösten 2022 genomfördes inspektion av totalt 14 kommunala 
broar inom tätorterna. Tre av dessa är uttjänta varav en redan är nedmonterad av 
säkerhetsskäl. 

Broarna är i behov av underhållsåtgärder i varierande grad. Två broar är möjliga att 
åtgärda inom befintlig verksamhet, övriga kräver externa tjänster. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 17 januari 2023. 
2. Inspektionsprotokoll daterad 22 juli 2022. 
3. Kartskisser. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 Diarienummer: KS 2022/432 

 

Medborgarförslag om att inrätta fritidsbank för utlåning av 
sport- och friluftsutrustning 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för svar  
senast 30 april. 

Sammanfattning 
Förslagets mening är att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning 
på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. 
Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för 
friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk 
utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. 

Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och 
den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Kostnaden, 
som främst omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera 
förvaltningar och driftsansvaret bör ligga under kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 80 Diarienummer: KS 2022/447 

 

Medborgarförslag om resebidrag för studenter vid 
folkhögskola 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för svar  
senast 30 april 2023. 

Sammanfattning 
Målet med det bidrag som finns i kommunen till resekostnader för högskolestudier är 
att få studenter att bo kvar i kommunen. Förslagsställaren anser att det bör övervägas 
att ges till alla som studerar på annan ort, till exempel studenter på folkhögskola. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 81 Diarienummer: KS 2023/1 

 

Medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med 
hänsyn till djur 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera medborgarförslaget till serviceförvaltningen för svar senast  
30 april 2023. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren påtalar att Sävsjö kommun tillåter fyrverkerier från klockan 18:00 på 
nyårsafton till klockan 02:00 på nyårsdagen. Detta är ett betydligt längre spann än 
många övriga kommuner har och försvårar avsevärt för djur i kommunen som blir 
skrämda av fyrverkerier. 

Förslaget är att strama åt reglerna så att det bara år tillåtet från klockan 23:00 på 
nyårsafton till klockan 00:30 nyårsdagen från och med nästa nyår. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Diarienummer: KS 2023/3 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut…………………………………………………………………….bilaga 1. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 83  

 

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
• Dagvatten Vrigstad och fastigheten Svarven i Sävsjö. 
• Utbildning plan- och bygglagen 
• Notera gatunamn i beslut 
• Utbildning kommunstyrelsens ledamöter 22-23 maj. 
• Ändrad budgetdag från 12 april till 11 april. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2023-02-21 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 84  

 

Meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Frågor om Högliden samt svar. KS 2023/51 
2. Inbjudan till informationsträff Kretslopp Sydost 7 mars.  
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