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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 22 januari 2018 
klockan 18.30 – 20.00 

Beslutande  
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), 
Therese Petersson (KD), Marie Svensson (C), Kerstin Hvirf (S), Lilian 
Sjöberg Wärn (M), Patrik Christierson (M), Arne Årevall (SD), Lars-Erik 
Gustafsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare: Helmer Anderssson (KD) för Gunilla Andersson, 
Anders Griph (KD) för Therese Petersson, Christer Bengtsson (C) för Marie 
Svensson, Mats Johansson (S) för Kerstin Hvirf, Arne Petersson (M) för 
Lilian Sjöberg Wärn, Lars-Ejert Steifeldt (M) för Patrik Christierson 
 

 
Övriga deltagare 

 
Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Therese Rostedt, utvecklingsledare socialförvaltningen § 7 
 

 

Utses att justera Majvor Skoog (S) och Kristina Jönsson (V)   

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 26 januari 2018 klockan 10.00 

 Ordförande ....................................................................................... Paragrafer 1 - 14 
  /Per Danielsson/ ............................. 

Sekreterare .................................................................................................................... 
  /Jan Holmqvist/ 

  
Justerande 

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

  /Majvor Skoog /                            /Kristina Jönsson/ 

ANSLAG/BEVIS 
      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

 
Sammanträdesdatum 

 
2018-01-22 

 

Datum för  
anslags uppsättande 

 
2018-01-26 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2018-02-19 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Kommunkansliet 

  

 
 
Underskrift 

 
........................................................................... 
/Carina Hjertonsson/ 
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  KF § 1 
 

Anmälningsärenden 
 

Redovisningar: 
 Ny kommunallag 
 § 5 och § 7. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
- - - - - 
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8.2017.111  KF § 2 
 
  Valärenden 
 
Föredragna handlingar  Skrivelser från Arne Årevall (SD) och Peter Evertson (SD) 
 

Arne Årevall begär entledigande från sin ordinarie plats i 
kommunstyrelsen. Ett förslag på ny ordinarie ledamot har lämnats 
av Peter Evertson. 

 
På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige  
 
att entlediga Arne Årevall (SD) från uppdraget som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen, samt 
 
att till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse Kjell Lundkvist, 
(SD), Sävsjö. 

Delges: 
Arne Årevall 
Kjell Lundkvist 
Personalavdelningen - - - - - - 
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  KF § 3 
  KS § 1 
163.2017.109 Utskottet § 219 
 
  Svar på motion om solceller 
 
Föredragna handlingar  Motion från moderaternas fullmäktigegrupp. 

Tjänsteskrivelser från Urban Blücher VD AB Sävsjö 
Industribyggnader, ABSI, och Kristin Nilsdotter Isaksson, 
utvecklingschef. 

 
Redogörelse  Moderaterna i Sävsjö har lämnat en motion där man föreslår att AB 

Sävsjö Industribyggnader tar fram avtal som möjliggör för 
hyresgäster att hyra takyta för uppsättning av solceller. 

 
  Lokal produktion av förnyelsebar energi ligger i linje med den 

energi- och klimatstrategi som är antagen av kommunen. I lämnade 
yttranden pekas på att lönsamheten fortfarande är låg och att det 
krävs långa investeringsperspektiv. De aktörer som finns idag 
erbjuder lösningar främst till privatpersoner och för företag krävs en 
individuell bedömning för varje objekt. 

 
  ABSI bedömer att besparingar och miljövinster främst kan göras 

genom att minska driftskostnader avseende värme, el och vatten.  
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 
  att ställa sig bakom inkomna remissyttranden, 
 

att ge AB Sävsjö Industribyggnaders styrelse i uppdrag att arbeta 
vidare i den riktning som remissvaren pekar mot, samt 

 
  att därmed anse motionen besvarad. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
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KF § 3 forts 
 
Mats Hermansson (M), Stefan Gustafsson (KD) och Helmer 
Andersson (KD) yttrar sig.  

  
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Moderaterna 
AB Sävsjö Industri- 
byggnader  - - - - -  
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 KF § 4 
 KS § 2 
106.2017.109 Utskottet § 220 
 
 Svar på motion om översyn av trafikregler 
 
Föredragna handlingar  Motion. 
  Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2017-11-16 § 133. 
  Tjänsteskrivelser upprättade av Jan Holmqvist, kommunchef och  
  Anna Wiksten, enhetschef gata/park. 
 
Redogörelse  En motion har inkommit från Anders Griph (KD) där han efterlyser 

en översyn av trafikregler i Sävsjö kommuns tätorter. Det han 
framförallt påtalar är behovet av enhetlighet vad gäller skyldigheten 
att lämna företräde i förhållande till att tillämpa högerregeln i 
korsningar. 

 
  Motionen har lämnats till myndighetsnämnden för yttrande. 
 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att besluta att i samband med framtida översyn av trafikregler i 
Sävsjö kommun beakta de synpunkter som framkommer i 
motionen, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
  
 
  Anders Griph (KD) och Sten- Åke Claesson (C) yttrar sig. 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Anders Griph 
Myndighetsförvaltningen 
Serviceförvaltningen  - - - - - - 
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  KF § 5 
  KS § 3 
157.2017.109  Utskottet § 221 
 

Svar på medborgarförslag om hämtning av skrymmande avfall 
på återvinningsstationer 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
  Informationsmaterial Njudung Energi. 
 
Redogörelse  Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skrymmande 

avfall ska kunna lämnas vid kommunens återvinningsstationer vid 
bestämda tider ett par gånger i månaden och där bortforsling sker 
av renhållningsentreprenören. 

 
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) som 
ansvarar för återvinningscentralerna i Sävsjö kommun. Vid dessa 
samlas den typ av avfall in som kan återvinnas direkt. För 
skrymmande avfall som gamla möbler, kylskåp och uttjänt 
elektronik har Sävsjö kommun överlämnat denna hantering till 
Njudung Energi.  
 
Det ges olika möjligheter att göra sig av med detta avfall som 
redovisas i informationsmaterial framtaget av Njudung Energi. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att till förslagsställaren överlämna tjänsteskrivelse och 
informationsmaterial från Njudung Energi, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
 
  Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
  
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Njudung Energi - - - - - - 
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  KF § 6 
  KS § 4 
208.2017.109 Utskottet § 222 
 

Medborgarförslag om att uppdatera kommunens hemsida 
 
Föredragen handling Medborgarförslag. 
 
Redogörelse Förslaget tar upp kommunens webbplats som enligt 

förslagsställaren är i behov av uppdatering. Ändringar i 
kommunallagen från och med årsskiftet medför också att digital 
anslagstavla ska finnas på kommunens webbplats. 

 
 Medel har anvisats i november 2016 och konsult har upphandlats 

för att utveckla Sävsjö kommuns webbplats där funktionalitet och 
tillgänglighet är ledordet för att bli navet i kommunens externa 
kommunikation. Arbetet pågår och beräknas vara klart till våren 
2018. 

 
 Detsamma gäller nya regler om digital anslagstavla där planering 

pågår för att uppfylla de nya lagkrav som gäller från och med 
årsskiftet. 

   
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att med ovannämnda redogörelse, meddela förslagsställaren att 
arbete med en helt ny webbplats samt digital anslagstavla pågår, 
samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Personal och  
kommunikation  - - - - - - 
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  KF § 7 

KS § 5 
120.2017.773 Utskottet § 223 

 
ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), för Sävsjö 
kommun 2018-2022 
 

Föredragna handlingar ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), för Sävsjö  
kommun 2018-2022. 
Protokoll från Välfärdsrådets sammanträde 2017-11-29 § 23. 
 
Sävsjö kommunfullmäktige har under hösten beslutat om regional 
ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), avseende det före- 
byggande arbetet i Jönköpings län. Föreliggande lokala plan 
baseras i huvudsak på den regionala planen. 
 
Syftet  med ANDT-planen är att skapa en god struktur för arbetet i 
Sävsjö kommun, som bidrar till att alla drar åt samma håll i ANDT-
arbetet för att uppnå uppsatta mål. Globala, nationella, regionala 
och lokala strategier och planer har beröringspunkter med planen. 
 

Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta föreliggande ANDT-plan för Sävsjö kommun 2018-2022. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
 
  Ing-Marie Arwidsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
  
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Polisen 
Förvaltningar  - - - - - -  
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  KF § 8 
  KS § 6 
36.2017.106  Utskottet § 224 
 

Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2018 och 
budget för 2018-2020 

 
Föredragna handlingar Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2018 och 

budget för 2018-2020. 
 
Redogörelse Höglandets samordningsförbund har skickat verksamhetsplan 2018 

och budget för 2018-2020 till Sävsjö kommun för fastställande. 
 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att för Sävsjö kommuns del fastställa Höglandets samordnings-
förbunds verksamhetsplan för 2018 och budget för 2018-2020. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Höglandets 
samordningsförbund - - - - - - 
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  KF § 9 
  KS § 7 
97.2017.106  Utskottet § 229 
 

Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg 
och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län 

 
Föredragna handlingar Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 2017-12-07 § 84. 
Tjänsteskrivelse och missiv – Överenskommelse om samverkan för 
trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län. 
 

Redogörelse Projektgruppen för trygg och säker vård och omsorg har haft 
uppdraget att ta fram ett förslag på överenskommelse med 
anledning av ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. Länets socialchefer ställer sig bakom föreliggande 
överenskommelse. 

 
Beslut Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-01-09. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till överenskommelse om samverkan för trygg 
och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings 
län med följande förtydligande; att fram till och med 2018-02-28 
sker ersättning enligt betalningsansvarslag (1990:1404), samt 
 
att uppdra åt utvecklingschefen för Kommunal utveckling att 
säkerställa att formuleringarna under punkt Fastställande och 
giltighet är formellt juridiskt korrekta. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Region Jönköpings län 
Socialförvaltningen - - - - - - 
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  KF § 10 
  KS § 8 
166.2017.430 Utskottet § 230 
 

Ersättning saneringskostnader 
 
Redogörelse Sävebo AB har haft kostnader för saneringskostnader på 

fastigheterna Kopparslagaren 7 och Sävsjö 12:1 i samband med 
nyproduktion av flerbostadshus. I Miljöbalken regleras 
fastighetsägarens ansvar och att den fastighetsägare som kände till 
föroreningen är ansvarig. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-01-09. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att Sävsjö kommun ska bekosta saneringskostnader på kommunal 
mark och för mark som Sävebo AB förvärvat av kommunen för 
byggnation av flerbostadshus på fastigheten Kopparslagaren 7, 
samt 

 
att kostnaden på maximalt 3 633 000 kronor ska belasta det 
samlade resultatet i bokslutet för år 2017.  

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - -  
 

Göran Häll (S) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Sävebo AB 
Ekonomiavdelningen - - - - - - 
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211.2017.109 KF § 11 
 

Medborgarförslag om motivation till fysisk aktivitet 
 
Föredragen handling Medborgarförslag. …………………….……………….bilaga 1. 
 
Redogörelse Förslaget ger förslag på alternativ för att öka motivationen för fysisk 

aktivitet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - -  
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18.2018.109  KF § 12 
 

Medborgarförslag om avkastningskrav i ägardirektiven för de 
kommunala fastighetsbolagen 

 
Föredragen handling Medborgarförslag. ……………………….……………….bilaga 2. 
 
Redogörelse Förslaget tar upp avkastningskravet i ägardirektiven för de 

kommunala bolagen AB Sävsjö Industribyggnader och Sävebo AB 
och att incitament ska finnas för att stärka balansräkningen. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - -  
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19.2018.109  KF § 13 
 

Medborgarförslag om aktieägartillskott till Sävebo AB 
 
Föredragen handling Medborgarförslag. …………………….……………….bilaga 3. 
 
Redogörelse Förslagsställaren menar att Sävebo AB ska få aktieägartillskott för 

att sänka bolagets skuldsättning. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - -  
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23.2018.109  KF § 14 
 

Motion om avtal med Växjö kommun angående 
återvinningscentral 

 
Föredragen handling Motion lämnad av Anders Griph (KD)……………………bilaga 4. 
 
Redogörelse Motionären föreslår att Sävsjö kommun ska teckna avtal med Växjö 

kommun om återvinningscentral för att minska avståndet för 
transport för boende i södra kommundelen. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - -  
 
 
 

 


