
□Sävsjö 
ml kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus måndagen den 16 september 2019 

klockan 18:30 - 21.00 

Ordinarie ledamöter: 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvali (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD) 
Daniel Karls.son (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 AJC:elsson (KD) 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C) 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C), fränvarande 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S), frånvarande 
P-O Ivarsson (S) 
Majvor Skoog (S) 

Mats Hennansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Arne Petersson (M) 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihren (M) 
Hans Svens.son (M) 
Stefan Furst (V) 
Lars-Ola Helgesson (SD) 
Mikael Svensson (SD) 
Bo Ek (SD), frånvarande 
Peter Evertson (SD) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennert Jonasson (SD) 

'fjänstgörande ersättare: 
Benjamin Petersson (KO) ersätter lsabelle 
Tiderblom 
Mari Karlsson {KD) ersätter Anders Griph 
Matilda Henriksson (C) ersätter Sten-Åke 
Claesson 
Sven Krafft (S) ersätter Eva Johansson 
Kenneth urn.son (SD) ersätter Bo Ek 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Ann-Charlotte Ba.rdh Gunnarsson, chef Höglandets överförmyndarnämnd § 102 

Bert Runesson, särskild utredare § 113, 114 
Marie Hogmalm, ekonomichef§ 115 

Utses att justera Kerstin Hvirf (S) Alf Wihren (MJ 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Knmmunka.nsliet, Sävsjö, fredagen den 20 september 2019 klockan 09.00 

Paragrafer 102-118 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 

1 



1 !Sävsjö 
IBl kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kom munfullmäktige 
2019-09-16 

Anslags bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

Anslagsdatu m: 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift 

Justering 

il/ 
au 

Kommunfullmäktige 

2019-09-16 

2019-10-14 

Kommunkansliet 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 03B2-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

2 



Il Sävsjö 
Ul kommun 

Sammanträdes proto kol I 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Inne hå llsförteckni ng 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 102 Infonnationsärende -
överförmyndarnämnden, ombyggnad Sävsjö 
Skyttecenter och effektiviseringsprojekt 

§ 103 Fråga om jäv för kommunal revisor 2019/157 

§ 104 Fastställande av förändrad ärendelista i 2019/227 

kommunfullmäktige enligt kommunallagen 
(2017:725) 

Anmälan om medborgarförslag, se punkter 2019/261 

20 och 21 

§105 Val av representant i Emåförbundet 2019- 2019/216 

2022 

§106 Val av representant i Lagans vattenråd 2019- 2019/217 
2022 

§ 107 Svar på medborgarförslag om att anlägga 2019/187 

discgolfbana i Sävsjö kommun 

§ 108 Svar på medborgarförslag om policy för 2019/87 
återvändare 

§109 Svar på medborgarförslag om 2018/165 

skrotbilsamnesti 

§110 Svar på motion från moderata 2018/132 

fullmäktigegruppen om kameraövervakning 
av ristippar i Sävsjö kommun 

§ 111 Redovisning av partistöd för Moderata 2019/240 

samlingspartiet 2019 samt godkännande av 
förskott på partistöd för år 2020 

§ 112 Red.avi srnng av partistöd för 2019/241 

Sverigedemokraterna 2019 samt 
godkännande av förskott på partistöd för är 
2020 

5 

6 

7-8 

9 

10 

11 -12 

13 

14-15 

16-17 

18 

19 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Utd ragsbestyrka l'lde 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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n sävsjö 
El kommun 

Samma nträdesprotokol I 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

§ 113 Förslag till ombyggnation av Sävsjö 2019/45 
Skyttecenter 

§ 114 Utökning kommunal borgen Sävsjö 2019/192 
Skyttecenter 

§115 Principbeslut gällande taxor för 2020 2019/260 

§ 116 Medborgarförslag om kommunalt ägande av 2019/261 

samtliga elljusspår 

§ 117 Medborgarförslag belysning på gamla 2019/289 

järnvägen delen från trähusfabriken till 
Eksjövägen 

§118 Motion (M) - erbjudande av särskilt boende 2019/295 
för personer om omsorgsbehov överstigande 
120 timmar per månad 

20- 21 

22 

23 

24 

25 

26 

Justering W,_I/ Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

UtdragsbestyrkB nde 

J;~ Mejl: kommun@savsjo.se 
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1 Sävsjö 
E&l kommun 

§102 

lnformationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 

Samma nträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

att godkänna att information aYseende ombyggnad av Sävsjö Skytterenter ges i 
samband med att ärendet behandlas av kommunfulhnäktige (§ x), samt 

Justering 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

• Överförmyndarnämnden 
• Ombyggnad av Sävsjö Skyttecenter 
• Effektiviseringsprojekt 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 

s 



LJ Sävsjö 
~ kommun 

Sa mmanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§ 103 Diarienummer: KS 2019/157.007 

Fråga om jäv för kommunal revisor 

På förslag från kommunfullmäktiges presidium beslutar kommunfullmäktige 

att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2019-05-:w § 62 och 
2019-06-17 § 82, 

att besluta att för mandatperioden 2019-2022 ska Sävsjö kommun ha sex kommunala 
revisorer, samt 

att uppdra ät Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet 
att lämna förslag till kommunfullmäktige på revisor. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde i maj 2019 beslutade kommunfullmiikt::ige om att utse en 
ersättare som kommunal revisor för Björn Svensson. En kommunal revisor kan 
dock inte ha ersättare varför detta beslut måste upphävas. Istället behöver en sjätte 
revisor utses för innevarande mandatperiod. 
Om denna ska utses utifrån de principer som användes efter valet 2018 ska 
Sverigedemokraterna utse denna revisor. Vid sammanträdet meddelar 
sverigedemokraterna att man inte kommer nyttja denna plats. Platsen tillfaller då 

kristdemokraterna, socialdemokraterna och centern. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 62 och 2019-06-17 § 82 

2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Jan Holmqvist 2019-08-29. 

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD) }Tkar bifall till presidiets förslag med tillägget att uppdraget 
att utse kommunens sjätte revisor ska tillfalla kristdemokraterna, socialdemokraterna 
och centern. 

Beslutet skickas till 

Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Valberedningen 
Revisorerna 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags be styrka nd e 
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Justering 

§104 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Diarienummer: KS 2019/227.003 

Fastställande av förändrad ärendelista i kommunfullmäktige 

enligt kommunallagen (2017:725) 

På förslag från kommunfullmäktiges presidium beslutar kommunfullmäktige 

att införa beslutspunkten "godkännande av ärendelista~ i fullmäktiges 
tillkännagivande samt vid fullmäktiges sammanträden. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 13 § ska kommunfullmäktige tillkännage och därmed 
redovisa de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige under sammanträdet. 
Kommunfullmäl-tiges tillkännagivande samt den ärendelista som finns i protokollet 
utgör i grunden identiska dokument. Ärendelistan kan dock komma att ändras under 
pågående fullmäktigesammanträde genom att dess turordning ändras. Enligt 
fullmäktiges arbetsordning 20 § framgår att fullmäktige har rätt att besluta om ändrad 
turordning: 

"Fullmäktige behandlar ärenden i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen". "Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden". 

Om ärendelistans turordning ändras från det ursprungliga tillkännagivandet så ska 
detta prövas och godkännas av kommunfullmäktige. Beslutet som fullmäktige fattar 
om att ändra turordningen ska även protokollföras. Förändringar i ärendelista, även 
kallad föredragningslista, ska redovisas i protokollets inledning så att eventuella 
ändringar från tillkännagivandet framgår. Därmed föreslås att en paragraf införs för 
kommunfullmäktige där fullmäktige godkänner ändringarna av ärendelistan för 
sammanträdet och att den nya ordningen framgår i protokollet. Detta protokollförs 
idag i kommunstyrelsens ocb nämndernas protokoll under en standardparagraf 
"godkännande av ärendelista". Under denna beslutspunkt tillkommer även 
ledamotens irritiativrätt att väcka ärenden under pågående sammanträde. 

Att extra ärenden i kommunfullmäktige tillkommer är ovauligt pli. grund av 
beredningstvånget som gör gällande att de ärenden som ska. behandlas av fullmäktige 
ska ha beretts av kommunstyrelsen. Kommunst),Telsen ska därmed yttra sig över 
ärende som beretts av annan nämnd. Ärenden som undantas frän beredningstvånget 
och som har rätt att viickns i kommunfulhnäktige enligt 5 kap. 22 § är bland annat 
motioner som anmäls av ledamot, anmälan av medborgarfcirslag och ärenden som 
tillkommit efter fullmäktige beredning. 

Bes I utsu nderlag 

1. 'Ijänsteskr:ivelse frä.n kommunledrringskontoret, daterad den 10 juni 2019. 

2. Beslut från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 
2019-06-17 § 3. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ra gs bestyrkande 
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Justering 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

Sammanträdesproto kol I 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags be styrka nde 
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LJ Sävsjö 
E.J kommun 

Sam manträdesprotokol I 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§ 105 Diarienummer: KS 2019/216.111 

Val av representant i Emåförbundet 2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Conny Karlsson (C), Sävsjö till ordinarie representant i Emäförbundet, samt 

att utse Per-Otto Ivarsson (S), Vrigstad som ersättare. 

Sammanfattning 

Sä~iö kommun ska utse representant i Ernåförbundet 2019-2022. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 279. 

Beslutet skickas till 

Emåförbundet 
Berörda ledamöter 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags be styrka nd e 
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I 1Sävsjö 
ID kommun 

Sa mmanträ desprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§106 Diarienummer: KS 2019/217.111 

Val av representant i Lagans vattenråd 2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Conny Karlsson (C), Sävsjö till ordinarie representant i Lagans vattenråd, samt 

att utse Per-Otto Ivarsson (S), Vrigstad som ersättare. 

Sammanfattning 

Sävsjö kommun ska utse representant i Lagans vattenråd 2019-2022. 

Bes I utsunderlag 
1. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 280 

Beslutet skickas till 

Lagans vattenråd. 
Berörda ledamöter 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@sa11sjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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r- !Sävsjö 
U kommun 

Sa mmanträdesprotokol I 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§ 107 Diarienummer: K.S 2019/187.109 

Svar på medborgarförslag om att anlägga discgolfbana i 

Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
beslut att utreda möjligheten att anlägga en cliscgol:fbana inom ramen för 2019 års 
reinvesteringsbudget. 

Sammanfattning 
Den 17 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana i Sävsjö 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 

juni 2019 efter remittering från kommunstyrelsen och i en tjänsteskrivelse från kultur
och fritidsenheten föreslås att en utredning genomförs gällande möjligheterna att 
anlägga en discgolfbana i Sävsjö kommun. Kultur- och fritidsenheten menar att det 
föreligger ett intresse från allmänheten för en sådan bana och att Vetlandas 
discgolfbana ofta får besök av kommuninvånare från Sävsjö kommun. 

Kultur- och fritids enheten har tidigare genomfört en förstudie om att anlägga en 
discgol:fbana vid Sävsjö camping genom uppstart av en intresseförening som sl..-ulle 
sköta driften. Då detta inte ansågs vara aktuellt föreslog kultur- och fri tidsenheten 
nämnden att en befintlig aktör sköter anläggningen och uthyrningen och får ersättning 
för detta. 

Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut att genom.fora en sådan 
utredning inom ramen för reinvesteringsbudgeten för år 2019 föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 
Kommunstyrelsen föreslår vidare enligt kultur- och fritidsnämndens förslag att 
erbjuda någon av Sävsjö Fritidcenters aktiva verksamheter möjlighet till inkomst för 
att finansiera en framtida drift av discgolfbanan. 

Beslutsu nderlag 

1. Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana i Sävsjö kommun, daterad 
den 17 maj 2019. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterad den 20 maj 2019. 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad den 21 maj 2019. 

4. Utredning från kultur- och fritidsenheten gällande discgolfbana i Sävsjö, 
daterad 2018. 

5. Svar på medborgarförslag från kultur- och fri.tidsenheten, daterad den 10 juni 
2019. 

6. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, daterad den 19 juni 2019. 

7. Svar på medborgarförslag frän kommunstyrelsen, daterad den 12 augusti 
2019. 

8. Protoko1lsutdrag från kommunst)Telsen 2019-09-03 § 329. 

OJ 11 
~ 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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□Sävsjö Bl kommun 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Seiviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Justering {1 J} ~:) 
%,t1-

Sa mmanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
Ul kommun 

Samma nträdesp roto koll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Juster'ing 

§ 108 Diarienummer: KS 2019/87.109 

Svar på medborgarförslag om policy för ätervändare 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med tjänsteskrivelsens redovisning anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Under våren har ett medborgarförslag inkommit med önskan att Sävsjö kommun 
utarbetar riktlinjer för hur man jobbar med personer som har återvänt eller kan 
komma att återvända efter att ha stridit för IS eller andra våldsbejakande islamistiska 
grupperingar i Syrien och Irak eller återvändare från tidigare IS-kontrollerade 
områden. 

Bland återvändare finns, förutom de som har deltagit i strider, även de som inte har 
stridit utan som till exempel följt med sin man eller sina föräldrar ned till 
konfliktområdena. Det inkluderar även barn som har fötts på plats. 
Enligt svensk lag har man rätt att bosätta sig var man ,-ill i Sverige där man själv kan 
hitta en bostad. Därför kan man inte skriva riktlinjer om hur IS-sympatisörer inte ska 
få bosätta sig i kommunen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse av Lillemor Hultqvist, Funktionschef IFO 
2. Bilaga 1. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. 
3. Bilaga 2. Skiss över det operativa arbetet 
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-03 § 330. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Socialförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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I l Sävsjö 
IBJkommun 

Sam manträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§109 Diarienummer: KS 2018/165.109 

Svar på medborgarförslag om skrotbilsamnesti 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till att det i Sävsjö kommun redan finns auktoriserad 
bilskrotsfinna där kommuninvånarna kostnadsfritt kan lämna in sin skrotbil, anse 
medborgarlön.laget besvarat. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, daterat den 28 september 2018 föreslår förslagsställaren att 
Sävsjö kommun ska införa en så kallad skrotbilsamnesti där kommuninvånarna 
kostnadsfritt kan lämna in sin skrotbil på anvisad plats. Förslagsställaren motiverar 
förslaget med att det oftast är förenat med en kostnad att skrota en bil. Följden kan bli 
att ägaren istället låter bilen bli stående på tomten, på parkeringsplatser eller i värsta 
fall dumpas i naturen. I samband med inlämning föreslår förslagsställaren att det görs 
ägarbyte och därefter transporteras skrotbilarna av kommunen till en godkänd 
mottagare för nriljöriktig hantering. Motionen har li.teremitterats till 
kommunledningskontoret för vidare beredning, enligt beslut KS 2019-06-04 § 257, 
och dänned har konununledningskontoret uppdragits att svara på motionen. 

Gällande så kallade "skrotbilar" så omfattas dessa av ansvar från producenten. Det 
innebär att det är kostnadsfritt lämna in sin bil till bilproducenten som är ålagd att 
hantera skrotbilen. Om bilen lämnas till en bilskrotsfirma som är fristående och inte 
ingår i bilproducentemas nätverk sä kan avgifter förekomma. 

I Sävsjö kommun finns det dock möjligheter till att lämna in sin bil kostnadsfritt på 
auktoriserad bilskrotsfinna förutsatt att bilen inte saknar viktiga delar. Om skrotbilen 
saknar grundläggande delar, exempelvis om en bil helt skulle sakna en motor, så har 
bilskrotsfirman rätt att ta ut en avgift för detta. Kommunlednings kontoret föreslår 
därmed att medborgarförslaget anses besvarat med hänsyn till att det redan finns 
auktoriserade bilskrotsfirmor etablerade i Sävsjö kommun där privatpersoner 
kostnadsfritt kan lämna in sina skrotbilar. 

Bes I utsu nderlag 
1. Medborgarförslag om att införa skrotbilsamnesti i Sävsjö kommun, daterad 

den 28 september 2018. 
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterad den 19 november 2018 § 

29. 

3. Protokollsutdrag frän kommunstyrelsens utskott, daterat den 26 november 
2018 § 217. 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 19 februari 2019 § 64. 
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 7 maj 2019 § 188. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 21 maj 2019 § 222. 

7. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 4 juni 2019 § 257. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd r a gsbe styrka nd e 
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r lSävsjö 
B!lkommun 

Sa mmanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

8. Tjänsteskrivelse frän kommunledningskontoret av kommunsekreterare, 
daterad den 7 augusti 2019. 

Justering 

9. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-03 § 331, 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
ServiceföIYaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@sa11sjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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Justering 

Samma nträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

§ 110 Diarienummer: 1(5 2018/132.109 

Svar på motion från moderata fullmäktigegruppen om 

kameraövervakning av ristippar i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till styrelsen för Njudung Energi 
Sävsjö AB:s beslut 2018-10-22 § 71 att avveckla ristippama i Sävsjö kommun, 
lokaliserade i Sävsjö, Rörvik, Vrigstad och Stockaryd. 

Sammanfattning 
1 en motion som inkom den 19 juni 2018 föreslår den moderata fullmäktigegruppen 
att kameraövervakning införs vid de ristippar som är lokaliserade i kommunen i syfte 
att komma tillrätta med problemen med olämpligt avfall som lämnas vid tipparna. Vid 
ristipparna får endast trädgårdsavfall och trädgårdskompost slängas men enligt 
motionärerna slängs och töms avfall som ej utgör trädgårdskompost. För att komma 
tillrätta med problemet föreslår motionärerna att kameror sätts upp vid ristipparna för 
att skapa förutsättningar att identifiera de som inte följ er gällande regler för vad som 
får tömmas vid ris tipparna. 

Motionen har tidigare behandlats av kommunstyrelsens utskott men återremitterats 
till kommunledningskontoret för vidare behandling. Sedan motionen har inkommit 
och beretts av komrnunledningskontoret har styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB 
beslutat enligt 2018-10-22 § 71 att avveckla de fyra ristipparna i kommunen som 
motionen hämisar till. Komrnunledningskontoret föreslår därmed att motionen avslås 
med hänvisning till att styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB har fattat beslut om att 
avveckla ristipparna. 

Beslutsu nderlag 

1. Motion från moderata fullmälctigegruppen om kameraövervakning av 
ristippar, daterat den 19 juni 2018. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat den 18 juni 2018 § 82. 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott, daterat den 19 juni 2018 § 

133. 
4. 'fjänsteskrivelse från kommunledningskontoret av kommunchef, daterad den 

2 oktober 2018. 

5. Protokollsutdrag från Njudung Energi Sävsjö AB, daterat den 22 oktober 2018 

§ 71. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 6 november 2018 § 156. 

7. Tjänsteskrivelse från komrnunledningskontoret av kommunsekreterare, 
daterad den 8 augusti 2019. 

8. Protokollsutdrag från kommunst}Telsen 2019-09-03 § 332, 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrk.ande 
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~ Sävsjö 
liiriii-' kommun 

Yrkanden 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Mats Hermansson (M) och Stefan Gustafsson (KD yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 

Moderaterna 
Njudung Energi AB 

Justering (J)J -:f 1 
-XI(/ 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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LJ Sävsjö 
la kommun 

Sammanträd esprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019--09-16 

Justering 

§ 111 Diarienummer: KS 2019/240.104 

Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet 2019 

samt godkännande av förskott på partistöd för år 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2020 med 64 ooo kronor. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överlöiingar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer- som i så fall har erhällits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 

1. "fjänsteskrivelse upprättad av Marie H ogmalm, ekonomichef daterad 
2019-06-28. 

2. Ansökan om partistöd Moderata samlingspartiet. 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-03 § 333. 

Beslutet skickas till 

Moderata samlingspartiet 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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,Sävsjö 
Q!l kommun 

Samma nträ desprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§ 112 Diarienummer: l<S 2019/241.104 

Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 2019 samt 

godkännande av förskott på partistöd för år 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2020 med 57 ooo kronor. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående är använts till att stärka det 
lokala parti.arbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om övelfciringar gjorts till delar av parti.organisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Bes I utsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef, 2019-06-28. 
2. Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna. 
3. Protokollsutdrag frän kommunstyrelsen 2019-09-03 § 334. 

Beslutet skickas till 

Sverigedemokraterna 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
lm kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§113 Diarienummer: KS 2019/45.820 

Förslag till ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 

Sävsjö skyttecenter invigdes 2004 och sedan dess har verksamhet bedrivits i lokalerna 
under snart 15 år. Idag är samtliga lokaleruthyrda och sedan några år tillbaka har 
Skyttegymnasiet som finns i dessa lokaler riksintag av elever och det går idag drygt 30 
elever på denna utbildning. Serviceförvaltningen har också sedan ett par år sin 
fritidsverksamhet för tätorten förlagd till lokalerna. 

Kultur-och fritidsnämnden har sedan en tid haft planer på att samordna och utveckla 
ett allaktivitetscenter och därmed har tanken fötts att bästa platsen är Sävsjö 
Skyttecenter. Lokalerna för skyttegymnasiet behöver också förbättras och därför har 
planer utarbetats för att tillgodose dessa båda önskemål. Den planerade ombyggnaden 
av lokalerna i Sävsjö Skyttecenter har skett i samarbete med se~iceförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. Kultur-och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom denna satsning och att hyra dessa lokaler när 
de är färdiga att tas i bruk. 

Vid sammanträdet informerade särskilde utredaren Bert Runesson om förslag till 
Allaktivitetscenter vid Sävsjö Skyttecenter. 

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport, utveckling.sfö~lag Allaktivitetscenter. 
2. Bild ombyggnadsförslag. 
3. Kalkyl Sävsjö Skyttecenter ombyggnation. 
4. Protokoll och tjänsteskrivelse från barn- och utbildning.snämnden 2019-02-06 

5. Protokoll och tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2019-03-20. 

6. Protokollsutdrag från styrelsemöte Sävsjö Skyttecenter 2019-03-18. 

7. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 285 och 2019-09-03 § 335. 
8. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-09-02 § 83. 

Yrkanden 

Fredrik Håkansson (KD), Susanne Sjögren (S), Christer Sjögren (S), Stefan Gustafsson 
(KD), Benjamin Petersson (KD) och Stefan Furst (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Mats Hermansson (M) yrkar på åteJTemiss och efterlyser en konsekvensbeskrivning 
som beskriver: 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

förväntat personalbehov och kostnader för att upprätthålla vaktmästeri, städ, 
säkerhet, administration mm på allaktivitetshus för samtliga berörda 
kommunala förvaltningar, 
förutsättningar för invånare från kransorterna i kommunen att ta sig till 
allaktivitetshuset med kollektivtrafik, 
framtida utvecklingsplaner och finansieringsbehov för fritidsgårdarna i 
Stockacyd, Rörvik och Vrigstad. 

Arne Pettersson (M) yrkar bifall til1 Mats Hennanssons yrkande på återremiss. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Propositionsordning 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden ställer proposition så att de som stöder 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja och de som stöder 
återremiss röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Efter rösträkning finner ordförande det lagts 26 ja röster och 13 nej 
röster ........................................................................................................ bilaga 1. 

Ordföranden finner att kommunfulhnäktige beslutat om återremiss utifrån 
kommunallagen kap 5, § 50. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justering /111 --/.J 

~~ 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@>savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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LJ Sävsjö 
IS kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justerins 

§ 114 Diarienummer: KS 2019/192.D45 

Utökning kommunal borgen Sävsjö Skyttecenter 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet utgår. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har sedan några år haft planer på att samordna och 
utveckla ett allaktivitetscenter. Lokalerna för skyttegymnasiet behöver förbättras, 
därför har planer utarbetats för ombyggnad. I utökningen av borgensförbindelsen 
finns även medräknat underhåll av fastigheten. 

Beslutsu nderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, särskild utredare, daterad den 
12 augusti 2019. 

2. Tilläggsavtal till tidigare ingängen konsortialavtal mellan medlemmarna i 
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 286 och 2019-09-03 § 336. 

Beslutet skickas till 

Servicefön·altningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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I Sävsjö 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§115 Diarienummer: KS 2019/260.041 

Principbeslut gällande taxor för 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till principer gällande taxor för år 202 o. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om niYän på kommande års taxor. Detta 
gäller samtliga taxor inom den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige tog i 
juni 2019 beslut om att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att till kommunst}Telsen 
presentera förslag på taxor som kan behandlas av kommunfullmäktige 
den 16 september. 

Beslutsun derlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, daterad 2019-08-30. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-03 § 337. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§ 116 Diarienummer: KS 2019/261.109 

Medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga 

elljusspår 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Elljusspåren i kommunen ägs av olika fastighetsägare. För att skapa en likvärdig 
skötsel av dessa föreslås ett kommunalt ägande ................. , .................... bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 BO Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

U td ragsbe styrka nd e 
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§ 117 

Samma nträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Diarienummer: KS 2019/289.109 

Medborgarförslag belysning på gamla järnvägen delen från 
trähusfabriken till Eksjövägen 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att för att skapa en tcyggare känsla bör belysning monteras på 
gamla järnvägen fran före detta Sävsjö Trähus till Eksjövägen .......................... bilaga 3. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarf'orslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ra gsbe styrka nde 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-16 

Justering 

§ 118 Diarienummer: KS 2019/295.109 

Motion (M) om att erbjuda äldre särskilt boende 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Motionens mening är att personer med omsorgs/omvårdnads behov överstigande 
120 timmar per månad ska erbjudas plats i särskilt boende ......................... bilaga 4. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från moderaternas fullmäktigegrupp. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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