
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2023-01-23 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus, måndag 23 januari 2023  
klockan 18:30 – 19:35 

 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Stefan Gustafsson (KD), ordförande 
Susanne Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Pelle Sparw (M), 2:e vice ordförande 
Therese Petersson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD) 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Per Danielsson (KD) 
Miriam Brolin (KD) 
Anders Griph (KD) 
Bonnie Ekblad (KD), frånvarande 
Essam Aeoub (KD) 
Bengt Swerlander (KD) 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Benjamin Petersson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Anette Gustafsson (C) 
Conny Karlsson (C) 
Samer Saad Mohialdeen (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Göran Häll (S) 
Victor Erliksson (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Jari Ljungquist (S) 
Eva Johansson (S) 
 

Mats Hermansson (M) 
Klas Hjalmarskog (M) 
Carl-Johan Gustafsson (M) 
Petra Gustavsson (M) 
Jim Lagerqvist (M) 
Lukas Ceder (M), 
Morgan Olsson (M), frånvarande 
Patrik Fransson (M) 
Thinh Tran (V) 
Kjell Lundqvist (SD) 
Nicklas Söderstjärna (SD) 
Lars Edblad (SD) 
Johan Svensson (S) 
Kennert Jonasson (SD) 
Kenneth Larsson (SD), frånvarande 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Samuel Nickolausson (KD) ersätter 
Bonnie Ekblad (KD) 
Berit Hermansson (M) ersätter Morgan 
Olsson (M) 
Stefan Fürst (V) ersätter Thinh Tran (V) 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen § 4 
Anders Varga, kultur- och fritidschef § 4 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 4 

Utses att justera Kerstin Hvirf (S)  Nicklas Söderstjärna (SD) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus måndag 30 januari 2023 
klockan 15:00   
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

1-10 §§  

 

 

Stefan Gustafsson (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Jan Holmqvist 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Kerstin Hvirf (S)  Nicklas Söderstjärna (SD) 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2023-01-23 

Anslagsdatum: 2023-01-31 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2023-02-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 1 Godkännande av ärendelista  4 

§ 2 Anmälan av motioner och medborgarförslag  5 

§ 3 Valärenden  6 

§ 4 Informationsärenden  7 

§ 5 Svar på medborgarförslag om farthinder 
bakom tankstationen Circle K i Vrigstad 

2022/262 8 

§ 6 Svar på medborgarförslag om pumptrack i 
Sävsjö 

2022/267 9 

§ 7 Svar på medborgarförslag - handlingsplan 
gällande invasiva arter i Sävsjö kommun 

2022/268 10 

§ 8 Överenskommelse mellan Patientnämnden, 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 

2022/401 11 - 12 

§ 9 Reglemente för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

2022/421 13 

§ 10 Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 2022/422 14 
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§ 1  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 2  

 

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har tre medborgarförslag lämnats in. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att inrätta fritidsbank för utlåning av sport- och 

friluftsutrustning. KS 2022/432 
2. Medborgarförslag om resebidrag för studenter vid folkhögskola. KS 2022/447 
3. Medborgarförslag om fyrverkerier. KS 2023/1 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 3  

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att inga valärenden har anmälts till dagens sammanträde. 
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§ 4  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Information om kommunens kris- och säkerhetsarbete. 
2. Rapport från firande av Sävsjö 75 år. 
3. Information från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
1. Protokoll kommunfullmäktiges presidium 7 december 2022 och  

11 januari 2023. 
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§ 5 Diarienummer: KS 2022/262 

 

Svar på medborgarförslag om farthinder bakom 
tankstationen Circle K i Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att förtydliga befintligt vägmärke och informera de föreningar som hyr idrottshallen 
om vilka trafikregler som gäller vid idrottshallen, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit om hastighetssänkande åtgärder bakom 
tankstationen Circle K på Gerda Wigströms väg i Vrigstad. Aktuell vägsträckning är 
inte utpekad som säker skolväg i antagen Gång- och cykelplan och därmed inte aktuell 
för några trafiksäkerhetsåtgärder i nuläget.  

Sävsjö kommun kommer dock att se över aktuella vägmärken samt, via kultur- och 
fritidsförvaltningen, skicka ut information om vilka trafikregler som gäller i 
förlängningen av Gerda Wigströms väg. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 28 november 2022. 
3. Gång- och cykelplan antagen av kommunfullmäktige 2019-10-21 
4. Situationskarta 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 13 december 2022 § 535 och  

10 januari 2023 § 5. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 6 Diarienummer: KS 2022/267 

 

Svar på medborgarförslag om pumptrack i Sävsjö 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att bygga en 
pumptrackbana, 
 
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att presentera investeringskostnader och 
kostnader för drift till kommunstyrelsen senast den 7 april 2023, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskan att Sävsjö kommun anlägger en 
pumptrackbana. Syftet är att främja barns utevistelse, rörelse och umgänge och även 
bidra till en samlingsplats för individer i olika åldrar.  
 
Kultur- och fritidsnämndens fokusområde är ”aktiv hela livet”. Detta medborgar-
förslag passar bra in på nämndens fokusområde. För att kunna ta ställning till om det 
är möjligt att bygga en pumptrackbana behöver vissa saker utredas: 

• Placering av en pumptrackbana 
• Investeringskostnader för att bygga pumptrackbanan 
• Driftskostnader för skötsel av pumptrackbanan 
• Vilken verksamhet är ansvarig för att sköta driften  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 24 oktober 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 13 december 2022 § 536 och  

10 januari 2023 § 6. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 7 Diarienummer: KS 2022/268 

 

Svar på medborgarförslag - handlingsplan gällande invasiva 
arter i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att i enlighet med myndighetsnämndens yttrande rekommendera att, via de 
informationskanaler som redan finns inarbetade, sprida kunskap till allmänhet och 
fastighetsägare vad gäller de bestämmelser som finns för att ge möjligheter att 
motverka negativa effekter av invasiva arter, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in, där det förordas att en handlingsplan för 
hanteringen av invasiva främmande arter i Sävsjö kommun ska tas fram. Denna skulle 
då också kompletteras med en inventering av de arter som ger mest bekymmer.  

I frågan om handlingsplan finns redan sådana, dels på nationell nivå 
(Naturvårdsverket) samt på regional nivå (Länsstyrelsen). Information om detta finns 
på respektive myndigheters hemsidor, där även länkar till inrapportering av gjorda 
fynd ska göras.  

Ansvar för de åtgärder vad gäller bekämpning och inrapportering som behövs, åligger 
fastighetsägaren där fynd gjorts.  

Eftersom Sävsjö kommun är en stor fastighetsägare hamnar mycket av det operativa 
ansvaret där (serviceförvaltningen). Även andra mottagare av trädgårdsavfall samt 
övriga fastighetsägare är prioriterade aktörer i arbetet mot invasiva arter för att 
förhindra spridning.  

Förslaget gällande information till allmänheten kan med fördel ske i kommunens 
försorg via inarbetade kommunikationskanaler. Informationsmaterial, länkar för 
inrapportering med mera, finns redan varvid detta kan användas utan att nytt lokalt 
material behöver produceras. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Protokollsutdrag myndighetsnämnden daterat 16 november 2022 § 118. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 13 december 2023 § 537 och  

10 januari 2023 § 7. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 8 Diarienummer: KS 2022/401 

 

Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets 
kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 

Sammanfattning 
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan Patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen innebär att:  

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva 
patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.  

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och 
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller 
enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård 
enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings 
län.  

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och 
närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa 
besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna ta 
tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja 
kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt 
myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög 
patientsäkerhet.  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll Primärkommunal samverkan daterat 9 september 2022 § 42. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunal utveckling daterad 31 augusti 2022. 
3. Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets 

kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 13 december 2022 § 538 och  

10 januari 2023 § 8. 

Yrkanden 
Per Danielsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Socialförvaltningen 
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§ 9 Diarienummer: KS 2022/421 

 

Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta föreliggande reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Sammanfattning 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för medlemsorganisationerna och 
kommunens styrelser och nämnder. 

Inför den nya mandatperioden har reglementen för de kommunala råden setts över. 
Förslaget är framtaget i samarbete med kommundirektör Jan Holmqvist och 
socialchef Linda Björk. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
2. Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 9 november 2022. 
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 8 december 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 13 december 2022 § 539 och  

10 januari 2023 § 10. 

Beslutet skickas till 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
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§ 10 Diarienummer: KS 2022/422 

 

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta föreliggande reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för medlemsorganisationerna och kommunens 
styrelser och nämnder. 

Inför den nya mandatperioden har reglementen för de kommunala råden setts över. 
Förslaget är framtaget i samarbete med kommundirektör Jan Holmqvist och 
socialchef Linda Björk. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet. 
2. Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 9 november 2022. 
3. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret daterad 8 december 2022. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade 13 december 2022 § 540 och  

10 januari 2023 § 11. 

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 
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