
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-10-10 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kulturhuset, Sävsjö kommun, måndagen 10 oktober 2022 klockan 18:30 – 19:40 

 Beslutande Ordinarie ledamöter 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD) 
Daniel Karlsson (KD) 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD) 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph (KD), frånvarande 
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
Ludwig Axelsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C) 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C) 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S), frånvarande 
Eva Johansson (S) 
P-O Ivarsson (S)
Majvor Skoog (S), frånvarande

Mats Hermansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M)
Arne Petersson (M) 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihrén (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Fürst (V) 
Bo Ek (SD), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennerth Jonasson (SD) 
Lars-Ola Helgesson (-) 
Mikael Svensson (-), frånvarande Peter 
Evertson (-), frånvarande 

Tjänstgörande ersättare: Benjamin 
Petersson (KD) ersätter Isabelle 
Tiderblom (KD) 
Therese Petersson (KD) ersätter  Ludwig 
Axelsson (KD) 
Sven Krafft (S) ersätter Lena Persson (S) 
Elena Luca (S) ersätter Majvor Skoog 
(S) Kenneth Larsson (SD) klockan 
19:00 – 19:40 ersätter Bo Ek (SD) 
§§ 88, 89

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare
Marie Hogmalm, ekonomichef § 89 

Utses att justera Hugo Cruz (KD) Bo Nilvall (M) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 13 oktober 2022 
klockan 15:00 

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 82-89 §§  

Per Danielsson, (KD) ................................. 

Sekreterare ….....................………………………………………….. 

Jan Holmqvist 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Hugo Cruz (KD) Bo Nilvall (M) 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-10-10 

Anslagsdatum: 2022-10-14 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-11-05 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Jan Holmqvist 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 82 Godkännande av ärendelista  4 

§ 83 Anmälan av motioner och medborgarförslag  5 

§ 84 Valärenden  6 

 Informationsärenden   

§ 85 Svar på medborgarförslag om förbättring av 
motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad 

2022/31 7 

§ 86 Svar på medborgarförslag om 
hastighetssänkande åtgärder vid 
Trävaruvägen i Vrigstad 

2022/32 8 

§ 87 Höglandets överförmyndarnämnd, 
samverkansavtal och reglemente 

2022/215 9 

§ 88 Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun 2021/169 10 - 11 

§ 89 Delårsrapport 2022-08-31 2022/289 12 
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§ 82  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 83  

 

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning 
Till sammanträdet har ett medborgarförslag lämnats in. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgaförslag om fritidsbank. KS 2022/339 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 84  

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att inga valärenden föreligger till dagens sammanträde. 
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§ 85 Diarienummer: KS 2022/31 

 

Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret 
vid Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att, med hänvisning till skrivelse från serviceförvaltningen, anse medborgarförslaget 
om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad besvarat. 

Sammanfattning 
Förslaget avser en förbättring av del av motionsspåret vid ”Arena-området” vid 
Tallåsen fram till Trävaruvägen, Vrigstad. 
 
I Gång- och cykelplan, antagen 2019-10-21, är en ny sträckning för gång- och cykelväg 
utpekad längs Stockarydsvägen, från korsningen väg 127 fram till motorbanan. Med 
denna åtgärd som bakgrund bedöms det inte ekonomiskt försvarbart att förbättra 
motionsspåret till en alternativ cykelväg från Vrigstad samhälle till Trävaruvägen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 1 september 2022. 
2. Medborgarförslag inklusive bilagor 
3. Gång- och cykelplan antagen av kommunfullmäktige den 21 oktober 2019. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 13 september 2022 § 351 och 

den 27 september 2022 § 373. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 86 Diarienummer: KS 2022/32 

 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder 
vid Trävaruvägen i Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att, genom åtgärder med uppmärkning av motionsspår om korsande bilväg och för 
fordonstrafik genom vägmärken om korsande motionsspår, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställarna pekar på behovet av en säker övergång för motionsspåret över 
Trävaruvägen. Förslagsställaren lämnar också förslag på gång- och cykelpassager. 
 
Aktuell passage anses inte rymmas inom begreppet gång- och cykelpassage, med 
anledning att huvudsyftet med elljusspåret är motion och rekreation i form av 
promenad, löpning och skidåkning. Dock finns inget förbud att cykla på elljusspåret. 
Den regel som gäller för motionärer oavsett om de går, springer, cyklar eller åker 
skidor är väjningsplikt vid passage över Trävaruvägen för trafik som färdas på 
Trävaruvägen.  
 
Motionsspårets passage över Trävaruvägen saknar idag uppmärkning om korsande 
väg med fordonstrafik. Det finns heller ingen märkning på Trävaruvägen om korsande 
motionsspår.  Denna uppmärkning skall skyndsamt kompletteras för en säkrare 
trafikmiljö. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 31 augusti 2022. 
2. Medborgarförslag inklusive bilagor. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 13 september 2022 § 352 och 27 

september 2022 § 374. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 87 Diarienummer: KS 2022/215 

 

Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och 
reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande samverkansavtal för Höglandets 
överförmyndarnämnd och att uppdra till kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna detsamma, samt  
 
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande reglemente för Höglandets 
överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning 
I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överför-
myndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode 
mäns förvaltning. Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna 
beslutade 2018 att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd och kansli med Vetlanda kommun som värdkommun. 
Syftet med den gemensamma nämnden är att bedriva effektiv 
överförmyndarverksamhet för alla de samverkande kommunerna; Aneby, 
Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 
 
Efter att verksamheten har varit i drift i tre år finns det delar i nuvarande 
samverkansavtal och reglemente som har behov av revidering.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion daterat  

den 2 september 2022 § 47. 
2. Tjänsteskrivelse från Höglandets överförmyndarverksamhet daterad den 9 

juni 2022. 
3. Tjänsteskrivelse Höglandsförbundet daterad den 20 juni 2022. 
4. Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet 
5. Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet. 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 13 september 2022 § 353 

och den 27 september 2022 § 375. 

Beslutet skickas till 
Höglandets överförmyndarnämnd 
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§ 88 Diarienummer: KS 2021/169 

 

Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta riktlinjer för offentlig konst i Sävsjö kommun enligt redovisat 
ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att uppdra till kommundirektör Jan 
Holmqvist och förvaltningschef Erika Tor Rundblad att ge förslag till riktlinjer för 
inköp av konst. Kommunen saknar riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i 
kommunen. Som underlag för ställningstaganden vid till exempel nybyggnationer, 
föreslås riktlinjer för inköp av konst.  
 
De föreslagna riktlinjerna beskriver hur konst ska hanteras i kommunen. De beskriver 
ansvarsfördelning av fristående konstverk och konstnärlig gestaltning enligt 
enprocentregeln, riktlinjer för konstanskaffning och förvaltning samt avyttring av 
konst.  
 
Riktlinjerna har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utvecklingsavdelningen samt Sävebo AB. 
 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att senast den första 
september 2022 återkomma med uppdaterade riktlinjer för den offentliga konsten 
utifrån de remissvar som inkommit.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 2 maj 2022. 
2. Riktlinjer offentlig konst. 
3. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden daterat den 4 maj 2022 § 108 
4. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden daterad den 5 april 2022. 
5. Protokollsutdrag socialnämnden daterat den 1 juni 2022 § 106. 
6. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 17 maj 2022. 
7. Yttrande från Sävebo AB daterat den 30 maj 2022. 
8. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 8 juni 2022 § 67. 
9. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 13 september 2022 § 354 

och den 27 september 2022 § 376. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens förslag redovisas i beslutsunderlag 2 ”Riktlinjer offentlig konst”. 

Anette Gustafsson (C) yrkar att en ändring görs enligt nedan på sidan 3 ”Riktlinjer 
offentlig konst” under rubriken ”Konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln” första 
stycket: 
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”Vid alla större investeringar (över 600 prisbasbelopp) i fastigheter som gäller ny- om- 
eller tillbyggnad, samt större renovering där kommunen eller ett kommunalt bolag 
står som beställare och/eller byggherre, bör motsvarande en procent av 
investeringsbudgeten avsättas till konstnärlig gestaltning som är väl inlemmad i 
projektets helhet.” 

Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Mats Hermansson (M) och Fredrik 
Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Anette Gustafssons 
ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut med Anette Gustafssons ändringsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Sävebo AB 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 89 Diarienummer: KS 2022/289 

 

Delårsrapport 2022-08-31 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna delårsrapport per 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Årets delårsrapport för Sävsjö kommun visar att kommunen befinner sig i ett gott 
ekonomiskt läge. Den redovisade prognosen för hela året är 54 miljoner och det 
innebär att årets resultat kan bli ännu högre än förra årets. Det goda resultatet hjälper 
till att finansiera de stora investeringar som ligger framför och ger möjligheter att 
förbättra läget för att hantera de stora osäkerhetsfaktorer som finns kopplat till 
tilltagande inflation, räntor, tillgång och priser för energi.  
 
Delårsrapporten visar negativa budgetavvikelser framförallt inom socialnämnden och 
där pågår arbete med jämförelser så väl som analys av kostnader.  
 
Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och 
bolag. I delårsrapporten beskrivs Sävsjö kommuns och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi under det gångna året. Rapporten delas upp i tre delar; 
förvaltningsberättelse, räkenskaper och verksamhetsredovisning. 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport 2022-08-31. 
2. Bildspel 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 september 2022 § 377. 
4. Missiv från revisorer daterat den 5 oktober 2022. 
5. Granskning delårsrapport 2022-08-31 från KPMG. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Göran Häll (S), Therese Petersson (KD), 
Fredrik Håkansson (KD) och Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Ekonomiavdelningen 

12


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelista
	Beslut KF 2022-10-10
Godkännande av ärendelista

	Anmälan av motioner och medborgarförslag
	Beslut KF 2022-10-10
Anmälan av motioner och medborgarförslag

	Valärenden
	Beslut KF 2022-10-10
Valärenden

	Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad
	Beslut KF 2022-10-10
Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad

	Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder vid Trävaruvägen i Vrigstad
	Beslut KF 2022-10-10
Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder vid Trävaruvägen i Vrigstad

	Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och reglemente
	Beslut KF 2022-10-10
Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och reglemente

	Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun
	Beslut KF 2022-10-10
Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapport 2022-08-31
	Beslut KF 2022-10-10
Delårsrapport 2022-08-31


