
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträde, se sidan 2, via Teams, måndagen den 25 januari 2021 
klockan 18:30 – 20:00. 

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) frånvarande
Daniel Karlsson (KD)
Erika Mallander Karlsson (KD)
Fredrik Håkansson (KD)
Anna-Karin Yngvesson (KD) frånvarande
Johanna Danielsson (KD) frånvarande
Hugo Cruz (KD) frånvarande
Anders Griph, (KD) frånvarande
Isabelle Tiderblom (KD) frånvarande
Ludwig Axelsson (KD) frånvarande
Christer Sandström (C)
Marie Svensson (C) frånvarande
Anette Gustafsson (C)
Sten-Åke Claesson (C) frånvarande
Susanne Sjögren (S)
Göran Häll (S)
Ingrid Ivarsson (S) frånvarande
Kerstin Hvirf (S)
Lena Persson (S) frånvarande
Eva Johansson (S) frånvarande

P-O Ivarsson (S)
Majvor Skoog (S) frånvarande
Mats Hermansson (M) frånvarande
Alexandra Wikström Kelemen (M)
Arne Petersson (M)
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihrén (M) frånvarande
Hans Svensson (M) frånvarande
Stefan Fürst (V)
Lars-Ola Helgesson (SD)
Bo Ek (SD) frånvarande
Kjell Lundkvist (SD)
Kennert Jonasson (SD)
Mikael Svensson (-) frånvarande
Peter Evertson (-) frånvarande

Tjänstgörande ersättare:
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Anders Griph

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör
Tobias Mossbrant, digitaliseringsstrateg

Utses att justera P-O Ivarsson (S) Bo Nilvall (M)

Justeringens 
plats och tid

Torsdagen den 28 januari 2021 klockan 09.00 kommunkansliet, Sävsjö 
Kommunalhus    

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 1-20 §§ 

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

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

Jan Holmqvist

Justerande

Justerande

Justerande

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

P-O Ivarsson (S) Bo Nilvall (M)
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Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Anslagsdatum: 2021-01-29

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning):

2021-02-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet

Underskrift ………………………………………………………………………………
Carina Hjertonsson

Med stöd av partiöverenskommelse daterad den 1 december 2020 deltar ledamöter och ersättare på 
distans. Ordföranden Per Danielsson, leder sammanträdet från Vallsjösalen, Kommunalhuset.
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Innehållsförteckning

Närvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 1 Godkännande av ärendelista

§ 2 Anmälan av motioner och medborgarförslag

§ 3 Valärenden

§ 4 Informationsärenden

§ 5 Svar på motion (M) - utse kulturombud inom 
äldreomsorgen.

2020/250

§ 6 Svar på motion (V) - införande av ett kommunalt 
barnvälkomnande och namngivningsceremoni i 
Sävsjö kommun

2020/20

§ 7 Svar på motion (SD) om att minska antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige

2020/108

§ 8 Svar på medborgarförslag om att bygga 
äldreboende på landet

2020/98

§ 9 Svar på medborgarförslag om kostnadsfri 
ledsagning med syntolkning för synskadade

2020/78

§ 10 Svar på medborgarförslag om att renovera lusthuset 
vid Eksjöhofgårds  Värdshus

2019/336

§ 11 Svar på medborgarförslag om information vid 
kommunens återvinningsstationer

2020/261

§ 12 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg 
längs Stockarydsvägen upp till crossbanan i 
Vrigstad.

2020/103

§ 13 Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda 
vägar, Stockaryd

2020/47

§ 14 Svar på medborgarförslag -inrättande av 
kommunombudsman

2020/5

§ 15 Svar på medborgarförslag - sommarvikarier 2020/45
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§ 16 Uppföljning av verkställigheten för 
kommunfullmäktiges beslut

2020/322

§ 17 Övertagandeavtal avfallsamverkan 2020/378

§ 18 Renhållningsavgifter och avfallstaxor 2021 2020/399

§ 19 Antagande av detaljplan Ljuset 8, Sävsjö 2020/285

§ 20 Godkännande av mötets genomförande
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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
Två medborgarförslag har lämnats in till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag om att förebygga oönskade trafiksituationer, Vrigstad. 

2020/403
2. Medborgarförslag om att höja livskvaliteten för äldre genom att skapa möjligheter 

till bilturer. 2021/10

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

6



Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 3  Diarienummer 2020/20

Valärenden

Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen
att entlediga Bo-Göran Svensson (SD) Stockaryd från uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden från och med 2021-01-25.

Sammanfattning
Bo-Göran Svensson (SD) önskar bli entledigad från uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Bo-Göran Svensson (SD)

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Bo-Göran Svensson
Sverigedemokraterna

7



Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 4

Informationsärenden

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Tre informationsärenden redovisas vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Ej verkställda beslut socialförvaltningen, kvartal 3. 2020/317
2. Delårsrapport Höglandet. 2020/385
3. Införande av digital aktförvaring. 2020/237

Beslutet skickas till
Höglandsförbundet
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§ 5 Diarienummer: KS 2020/250

Svar på motion (M) - utse kulturombud inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande att 
åtagandet omfattas av aktiveringsledarnas uppdrag.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Moderata fullmäktigegruppen i Sävsjö kommun som
föreslår att kulturombud utses inom äldreomsorgen i Sävsjö kommun. Motionen 
pekar på att det finns flera fördelar med att satsa på kulturaktiviteter, som en resurs 
och en del av vardagen. Aktiviteterna ger bekräftelse och ökad livskvalitet för
de äldre och större förutsättningar att behålla de fysiska och kognitiva funktionerna.
Det underlättar även arbetsbördan för personalen.

På samtliga särskilda boenden finns aktiveringsledare anställda. Ringgården, 
Södergården och Göransgården har 50 procent/boende aktiveringsledare
anställd. Rönngården och Högagärde har 25 procent/boende aktiveringsledare
anställd. Deras uppdrag är att ge de boende en meningsfull vardag och arbetar med
intresse, kultur och traditioner. De arbetar också med fysisk rörelse som tex gymnastik 
och motorisk träning för att bibehålla fysiska funktioner.

Vid inflyttning till särskilda boenden erbjuds ett samtal med aktiveringsledare.
Aktiveringsledaren gör då en livskvalitéplan/intressechecklista. Där ges möjlighet att
framföra önskemål om det som ger en meningsfull vardag. För att kunna tillgodose
behoven finns möjlighet till gemensamma och individuella aktiviteter. Uppföljning av
livskvalitéplanen sker två gånger per år. Besök av kyrkor som erbjuder andakt finns på 
samtliga särskilda boenden. Högläsning av diakoner erbjuds vissa planerade dagar.

Sammanfattningsvis anses kulturombud omfattas i kontaktmanna-
uppdraget/aktiveringsledarnas uppdrag.

Yrkande
Gunnel Svensson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till Gunnel Svenssons yrkande.

Beslutsunderlag
1. Motion (M).
2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2020-10-22.
3. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-28 § 190.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-17 § 402.

Beslutet skickas till
Moderaterna
Socialnämnden
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§ 6 Diarienummer: KS 2020/20

Svar på motion (V) - införande av ett kommunalt 
barnvälkomnande och namngivningsceremoni i Sävsjö 
kommun

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att införande av ett kommunalt 
barnvälkomnande och namngivningsceremoni inte kan motiveras utifrån externa 
behov eller personella resurser. 

Stefan Fürst (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
I en motion från Vänsterpartiet, daterad den 21 januari 2020 föreslås att ett 
kommunalt barnvälkomnande införs i Sävsjö kommun. Förslaget innehåller tre delar 
som sammanfattas enligt:

Ett hälsnings- och välkomstbrev till alla nyfödda i kommunen. 

En möjlighet för dem som önskar att kommunens utsedda officiant deltar i en 
välkomstceremoni som hälsar det nyfödda barnet välkommen till livet och den 
samhälleliga gemenskapen. 

En namngivningsceremoni kan också genomföras under högtidliga former. Som ett 
beständigt minne av ceremonin kan barnet få en minnesgåva. 

Att kunna erbjuda allmänheten neutrala alternativ till ceremonier som oftast eller 
endast tidigare utförts av trossamfund kan kopplas till statens eller kommuners 
uppdrag. Det finns inga formella krav på hur en namngivningsceremoni ska ordnas 
eller hur officianter, det vill säga utförare av ceremonin, ska utses. Sävsjö kommun 
erbjuder idag allmänheten en kostnadsfri möjlighet till en borgerlig vigsel. Uppdraget 
som vigselförrättare är inte kopplat till anställning eller förtroendeuppdrag inom 
Sävsjö kommun utan utses istället av Länsstyrelsen. Kommunkansliet administrerar 
inkomna bokningar av borgerlig vigsel. 

Ett behov av en neutral namngivningsceremoni har inte av kommunledningskontoret 
uppfattats i samma höga grad som behovet av vigslar. Ett införande utgör ett frivilligt 
åtagande och verksamhet som måste motiveras utifrån medborgarnas behov och 
kommunens personella och administrativa resurser. Ett kommunalt barnvälkomnande 
och namngivningsceremoni som motionen föreslår kräver ytterligare administration 
från den avdelning som skulle få i uppdrag att administrera anmälningar, 
reseersättning och utförare. Detta gäller både bevakning av utskick av välkomstbrev 
och bokningar samt planering av ceremonier. 

Om ett ökat behov från allmänheten skulle uppstå för frågan om en kommunal service 
för namngivningsceremoni bör frågan självklart ses över, det kan även gälla behov för 
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borgerliga begravningar. För närvarande anser inte kommunledningskontoret att 
behovet eller resurser motiverar inrättande av en service för namngivningsceremoni 
och barnvälkomnande. Kommunledningskontoret föreslår därmed kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag
1. Motion från Vänsterpartiet om införande av kommunalt barnvälkomnande 

och namngivningsceremoni.
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 

den 17 september 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2020 § 401 och 

den 1 december 2020 § 429.

Yrkanden
Stefan Fürst (V) yrkar bifall till motionen.

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:

att avslå motionen med hänvisning till att införande av ett kommunalt 
barnvälkomnande och namngivningsceremoni inte kan motiveras utifrån externa 
behov eller personella resurser. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Stefan Fürst (V) begär votering.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster och 1 Nej-röst bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
förslag till beslut……………………………………………………………………………..bilaga 1.

Beslutet skickas till
Vänsterpartiet
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§ 7 Diarienummer: KS 2020/108

Svar på motion (SD) om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommundirektörens svar anse motionen besvarad.

Sammanfattning
I en motion inlämnad till kommunfullmäktige den 16 mars 2020 föreslår 
Sverigedemokraterna i Sävsjö att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas 
från dagens 39 till 33.

Kommunallagen reglerar hur många ledamöter kommunfullmäktige minst ska ha. För 
en kommun med Sävsjö storlek är detta antal 31 (KL kap 5 § 3 p 2).

Inför varje val brukar en partisammansatt grupp, bestående av en ledamot från varje 
parti som är representerat i kommunfullmäktige, bildas. Denna grupp behandlar 
bland annat kommunfullmäktiges arbetsordning, där bland annat antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige regleras. Det är således i denna grupp som frågan som motionen 
aktualiserar, bör väckas. 

Beslutsunderlag
1. Motion från Sverigedemokraterna i Sävsjö (KF 2020-03-16)
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning (Antagen 2018-12-17, reviderad 

2020-11-16) 
3. Kommunallagen (2017:725)
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 december 2020 § 443.

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
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§ 8 Diarienummer: KS 2020/98

Svar på medborgarförslag om att bygga äldreboende på 
landet

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till pågående boendeutredning och 
socialnämndens yttrande.

Sammanfattning
De senaste åren har antalet äldre som bor på särskilda boenden minskat. Det beror
dels på att gruppen äldre generellt är friskare, dels på att de i större utsträckning vill
bo kvar i eget boende med stöd av hemtjänst om behov uppstår. Detta innebär
troligtvis att behovet av platser i särskilt boende blir färre än beräknat.

I Sävsjö kommun märks en minskad efterfrågan på särskilt boende. Vi har i dagsläget 
ett flertal lediga lägenheter. Det ställs höga krav på utformningen av särskilda boenden 
idag både från de boende själva men också utifrån kraven på en god arbetsmiljö för 
personalen.

Att bygga ett särskilt boende på landet med 10–12 platser som medborgarförslaget
föreslår kan utsätta personalen för arbetsmiljörisker. Ett boende i den storleken skulle 
innebära ensamarbete nattetid på landsbygden.

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att genomföra en boende-
utredning som kommer att bli klar i början av år 2021. I denna ska behovet av 
särskilda boenden i hela kommunen vägas in.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-07 § 173.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2020-09-20.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-17 § 403.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Socialnämnden
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§ 9 Diarienummer: KS 2020/78

Svar på medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning med 
syntolkning för synskadade

Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och beslut i socialnämnden, 
avslå medborgarförslaget om kostnadsfri ledsagning för synskadade och 
rörelsehindrade.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-02-21 med förslag att Sävsjö kommun ska
bevilja synskadade och rörelsehindrade kostnadsfri syntolkning och ledsagning till
olika sociala aktiviteter och få dessa beskrivna för sig genom syntolkning.

Rätten till bistånd bedöms enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § och kommunen har enligt
8 kap 2 § rätt att bestämma om att ta ut skäliga avgifter för det beviljade biståndet.
Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Medborgarförslaget om kostnadsfri ledsagning anses ligga utanför ramarna för att
uppnå skälig levnadsnivå.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har fått tillfälle att yttra sig och rådet 
tillstyrker medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-05 § 137.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2020-07-28.
4. Yttrande från kommunala rådet för funktionshindrade 2020-11-02.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-17 § 404.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Socialnämnden
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
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§ 10 Diarienummer: KS 2019/336

Svar på medborgarförslag om att renovera lusthuset vid 
Eksjöhofgårds Värdshus

Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommundirektörens yttrande avslå motionen.

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag som lyfter fram behovet av renovering av 
lusthuset vid Eksjöhofgårds Värdshus. Kostnaden för en sådan renovering beräknas 
uppgå till ca 400 000 kr. 

Sävebo AB har som kommunens fastighetsförvaltare utrett ärendet och i samråd med 
ett företag som är specialiserat på att renovera äldre byggnader beräknat kostnaden till 
cirka 400 000 kr. En något mindre ambitiös renovering skulle kunna reducera 
kostnaden med omkring 50 %.

Sävsjö kommun har, som redovisats i andra sammanhang, de kommande åren ett stort 
behov av investeringar i nya fastigheter och dessutom ett lika stort behov av underhåll 
av befintligt fastighetsbestånd. I detta perspektiv måste varje nytt objekt som läggs till 
denna lista prövas noggrant. Även om det kan vara viktigt för en kommun att verka för 
ett bevarande av gamla miljöer och byggnader, anses att detta lusthus inte är så viktigt 
att bevara, att det kan riskera att tränga undan underhåll av fastigheter som ska 
användas för kommunens kärnverksamhet. 

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelser upprättade av Urban Blücher, vd Sävebo AB, daterade 

den 3 november och 23 november 2020.
3. Bevarandeplan – lusthus.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2020 § 398 och 

den 1 december § 427.
5. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist kommundirektör daterad 

den 3 december 2020.
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 december 2020 § 444 och 
7. den 12 januari 2021 § 5.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Sävebo AB
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§ 11 Diarienummer: KS 2020/261

Svar på medborgarförslag om information vid kommunens 
återvinningsstationer

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget om mer information och skyltning vid kommunens 
återvinningsstationer, samt

att notera att information avseende återvinning kommer att förmedlas i tidningen 
Tillsammans under våren 2021.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår Sävsjö kommun att sätta upp skyltar vid samtliga 
återvinningsstationer (ÅVS) med öppettider och vägbeskrivningar till ristippar och 
återvinningscentraler. Förslagsvis på svenska, engelska, tyska och fler språk. 
Motivering till förslaget är att motverka att oönskat skräp/avfall lämnas vid 
återvinningsstationerna.

Serviceförvaltningen har haft kontakt med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
AB i aktuell fråga. Deras erfarenhet av tidigare liknande projekt med extra skyltning 
vid återvinningsstationer, är att det inte gett någon effekt.

Under november/december har belysningen vid fyra av kommunens ÅVS utökats i 
enlighet med beslut i kommunfullmäktige utifrån ett tidigare lämnat medborgar-
förslag.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen den 30 oktober 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2020 § 405,  

den 1 december 2020 § 430, den 15 december 2020 § 445 och den 12 januari 
2021 § 6.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen
Kommunikationsavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 12 Diarienummer: KS 2020/103

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs 
Stockarydsvägen upp till crossbanan i Vrigstad.

Kommunfullmäktige beslutar
att fortsätta arbetet med den föreslagna gång- och cykelvägen utifrån den beslutade 
prioriteringsordningen i gång- och cykelplanen,
 
att uppmärksamma Trafikverket på medborgarförslaget och de trafiksäkerhetsbrister 
som lyfts fram, samt

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställarna lyfter angelägenheten om att få till en gång- och cykelväg längs 
Stockarydsvägen till crossbanan i Vrigstad. De lyfter även upp svårigheter med att 
kunna ta sig in till Vrigstad samhälle efter att genomfartsvägen mellan Trävaruvägen 
och in till Vrigstad stängdes av på grund av bristande säkerhet. 

Anläggning av gång- och cykelväg fram till crossbanan finns med i Sävsjö kommuns 
Gång- och cykelplan, Åtgärdsprogram från 2019. Åtgärderna finns med och är 
kategoriserade som huvudcykelväg respektive regional cykelväg i planen. Det räknas 
som en stor åtgärd och är prioriterad som nummer 2 bland stora åtgärder i Vrigstad 
samhälle. Dock innebär inte det att det blir en snabb lösning då kommunen, utifrån 
nuvarande resurser kan genomföra en stor åtgärd i kommunen per mandatperiod. 
Detta är en omfattande åtgärd, bland annat på grund av att det finns industrier och 
mark som ägs av olika privata fastighetsägare längs sträckan, samt att sträckningen 
går längs med en statlig väg där processen styrs av Trafikverket och ej kommunen. En 
planering har påbörjats, exempelvis genom att teckna servitutsavtal och skissa inför 
projektering.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad 

den 2 december 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 12 januari 2021 § 7.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utvecklingsavdelningen
Trafikverket

17



Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 13 Diarienummer: KS 2020/47

Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda vägar, 
Stockaryd

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget om att ändra reglerna för skötsel och underhåll av 
utfartsvägar utifrån antal helårsboende som bor längs vägen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag daterat den 31 januari 2020 föreslås att reglerna för skötsel och 
underhåll av utfartsvägar ska ändras efter antal helårsboende längs vägen.

Sävsjö kommun underhåller kommunens enskilda vägar, både de som uppfyller 
Trafikverkets kriterier för statsbidrag och de som inte uppfyller kriterierna för 
statsbidrag, så kallade utfartsvägar. Det totala antalet utfartsvägar är cirka 220 till en 
sträcka på ca 8,5 mil.

Kriterier som ska uppfyllas för att Sävsjö kommun ska underhålla utfartsvägarna är att 
de är minst 100 meter och max 1000 meter långa. Åtgärderna är inte kopplade till 
antalet boende. Underhållet på utfartsvägarna består av snöröjning, hyvling och 
grusning vid behov. En översyn av gällande regler är ute på remiss och beslut väntas 
under våren 2021.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-03 § 384.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2020-09-18.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2021 § 407.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) yttrar sig.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 14 Diarienummer: KS 2020/5

Svar på medborgarförslag - inrättande av 
kommunombudsman

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom den 5 januari 2020 föreslås att Sävsjö kommun 
inrättar en tjänst som kommunombudsman. Förslagsställaren menar att funktionen 
kan fungera som en oberoende och fristående part som exempelvis hjälper 
medborgare att överklaga beslut som fattats av kommunala tjänstepersoner. En positiv 
aspekt av ett sådant förslag skulle vara att medborgare får extra stöd vid vad som kan 
uppfattas som krånglig byråkrati och slippa att driva ärendeprocesser på egen hand. 

Kommunledningskontoret ser en risk i att inrättandet av en kommunombudsman inte 
blir den oberoende funktion som förslaget ger uttryck för. En sådan funktion får inte 
införas så att det rubbar revisionens oberoende ställning. Om kommun-
ombudsmannen ska utgöra en oberoende funktion som personer som behöver stöd 
kan vända sig till bör funktionen inte heller ingå i den kommunala organisationen.  

Bedömningen från kommunledningskontoret är sammantaget att kommun-
ombudsmannens uppgifter och ställning är alltför oklar.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 30 oktober 

2020.
2. Medborgarförslag om inrättande av kommunombudsman, daterad den 5 

januari 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 17 november 2020 § 406.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 15 Diarienummer: KS 2020/45

Svar på medborgarförslag - sommarvikarier

Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till personalchefens skrivelse, avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
Medborgarförslaget innebär att kommunen bereds möjlighet att ta in vikarier till 
skolor med mera genom företag på timbasis och inte genom en större upphandling, för 
att förenkla vikarieanskaffning samt uppmuntra företagsandan i kommunen, då även 
fåmansbolag får möjlighet att delta/bidra.

Då det inte är möjligt att gå förbi upphandling i frågan kan det inte ses som en 
framkomlig väg och medborgarförslaget avslås därmed.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Åke Blomqvist daterad 

den 2 december 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 15 december 2020 § 447.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Personalchefen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 16 Diarienummer: KS 2020/322

Uppföljning av verkställigheten för kommunfullmäktiges 
beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen av fullmäktiges fattade beslut av uppdragsgivande 
karaktär per oktober 2020.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september § 79 att uppdra till kommunstyrelsen 
att i oktober varje år sammanställa en redovisning till kommunfullmäktige gällande 
verkställigheten av fullmäktiges beslut. I enlighet med detta beslut genomförs en 
uppföljning av beslut mellan åren 2017 till 2020. Uppföljningen gäller beslut av 
uppdragsgivande karaktär som getts till förvaltningar eller funktioner att verkställa. 
Uppföljningen genomförs i samband med återrapporteringen av obesvarade motioner 
och medborgarförslag till kommunfullmäktige. Sedan ärendet behandlades i oktober i 
kommunstyrelsen har ytterligare en kolumn lagts i uppföljningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 2 oktober 2020.
2. Uppföljning av verkställigheten av fullmäktiges beslut av uppdragsgivande 

karaktär, daterad den 2 oktober 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 20 oktober 2020 § 361 och 

den 15 december 2020 § 460.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 17 Diarienummer: KS 2020/378

Övertagandeavtal avfallsamverkan

Kommunfullmäktige beslutar
att finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens likvida medel.

Sammanfattning
Kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår i 
kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). Kommunfullmäktige 
i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge samt KSRR:s medlemskommuner beslutade under 
våren 2020 att bilda nytt förbund, Kretslopp Sydost från och med 2021-01-01. 
Förbundet tar från och med denna tidpunkt över huvudmannaskapet och svarar för 
den kommunala avfallsverksamheten enligt miljöbalken 15 kapitlet.

I beslutsunderlaget till besluten om bildande av förbund framgick att övertagandeavtal 
ska upprättas mellan de tre nya kommunerna (Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge) och 
förbundet gällande överlåtelsen av avfallsverksamheten och dess anläggningar, 
maskiner, utrustning, markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar. Avtalet har 
granskats av juridisk expertis.

Det egna kapitalet uppgår preliminärt, med tillskotten från de nya 
förbundsmedlemmarna inräknat, till ca 125,5 mkr (slutjustering görs per den 31 
december 2020). Sävsjö kommuns medlemsandel är 6,21 % (Sävsjös invånarantal i 
förhållande till det totala antalet invånare i förbundets åtta medlemskommuner) vilket 
innebär att Sävsjö ska erlägga ca 7,8 mkr för sin medlemsandel i förbundet vilket då 
också innebär att Sävsjös medlemsandel i förbundet har ett värde om samma belopp. 

Det innebär att transaktionen inte påverkar kommunens resultaträkning utan det är 
ett byte av en tillgång till en annan tillgång. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari beslutades att ingå 
övertagandeavtal med kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR), som från 1 januari 2021 övergår i Kommunalförbundet Kretslopp Sydost. 
Dagens beslut avser finansieringen av Sävsjö kommuns medlemsandel.

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1: Övertagandeavtal

1.1 Anläggningstillgångar som ska överföras.
1.2 Karta Flishult
1.3 Avtal som berörs.
1.4 Tillstånd som berörs

2. Bilaga 2: Beräkning av övertagandelikvid
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommundirektör 

daterad den 12 november 2020.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2020 § 411 och 

den 1 december 2020 § 431.
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Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Christer Sjögren (S) yttrar sig.

Beslutet skickas till
Kretslopp Sydost
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 18 Diarienummer: KS 2020/399

Renhållningsavgifter och avfallstaxor 2021

Kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningsavgifter för Sävsjö kommun år 2021, vilket innebär en höjning 
med 2 %.

Sammanfattning
Vid årsskiftet planeras hushållsavfallet i Sävsjö tas över av kommunalförbundet 
Kretslopp Sydost. Några större förändringar av verksamheten planeras inte under 
2021. Taxan justeras för indexerade kostnadshöjningar för insamling, behandling, 
påskostnad och transporter. Förslaget till ny taxa från och med 2021 innebär en 
höjning med 2 %. Efter taxejusteringen betalar ett normalhushåll 2 112 kronor per år 
vilket innebär en höjning med 42 kronor.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse upprättad av Njudung Energi AB daterad den 16 november 2020.
2. Förslag till renhållningsavgifter för Sävsjö kommun 2021.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 12 januari 2021 § 11.

Beslutet skickas till
Kretslopp Sydost
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Myndighetsförvaltningen
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Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 19 Diarienummer: KS 2020/285

Antagande av detaljplan Ljuset 8, Sävsjö

Kommunfullmäktige beslutar
att ta upprättat granskningsutlåtande som eget, samt

att anta planförslaget.

Sammanfattning
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan Ljuset 8, Sävsjö 
tätort. Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 2020-11-25 – 2020-12-17.

I granskningsutlåtandet sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med 
kommentarer med eventuella åtgärder till följd av yttrandet.

Beslutsunderlag
1. Plankarta antagande Ljuset 8.
2. Planbeskrivning antagande Ljuset 8.
3. Granskningsutlåtande Ljuset 8.
4. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad 2021-01-04.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 12 januari 2021 § 12.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
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Kommunfullmäktige 
2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande

§ 20

Godkännande av mötets genomförande

Kommunfullmäktige beslutar
att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötets genomförande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder.

Vid dagens sammanträde medverkar samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på 
distans förutom kommunfullmäktiges ordförande som leder mötet från Sävsjö 
Kommunalhus.
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