Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Plats och tid

Digitalt sammanträde, se sidan 2, via Teams, måndagen den 22 februari 2021
klockan 18:30 – 19:20

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) frånvarande
Erika Mallander Karlsson (KD),
frånvarande
Fredrik Håkansson (KD) frånvarande
Anna-Karin Yngvesson (KD) frånvarande
Johanna Danielsson (KD)
Hugo Cruz (KD)
Anders Griph, (KD)
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) frånvarande
Ingrid Ivarsson (S)
Kerstin Hvirf (S)

Lena Persson (S) frånvarande
Eva Johansson (S) frånvarande
P-O Ivarsson (S)
Majvor Skoog (S) frånvarande
Mats Hermansson (M)
Alexandra Wikström Kelemen (M)
Arne Petersson (M) frånvarande
Gunnel Svensson (M) frånvarande
Alf Wihrén (M)
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

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör

Tobias Mossbrant, digitaliseringsstrateg

Utses att justera Kerstin Hvirf (S)

Bo Nilvall (M)

Justeringens
plats och tid

Torsdagen den 25 februari 2021 klockan 10.00 kommunkansliet, Sävsjö
Kommunalhus

Ordförande

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

Paragrafer

Per Danielsson, (KD)

Sekreterare

21-29 §§
.................................

….....................…………………………………………..
Jan Holmqvist

Justerande

.........................................................................................................................
Kerstin Hvirf (S)

Bo Nilvall (M)

Justerande
Justering

Justerande

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

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-02-22

Anslagsdatum:

2021-02-26

Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning):

2021-03-20

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus

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.
Sammanträdet genomförs med 21 ledamöter.
Samm

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 21

Godkännande av ärendelista
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 22

Informationsärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att omröstningar på dagens sammanträde kommer att ske genom omvänd acklamation,
samt
att notera informationen.

Sammanfattning
Sammanträdet genomförs digitalt och förslaget är att omröstningar ska ske genom
omvänd acklamation.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 23

Anmälan av och medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Till sammanträdet har ett medborgarförslag lämnats om att utöka
uppläggningsplatsen för snö vid Djurgårdsstugans parkering. Den nybyggda förskolan
har behov av parkeringsplatser, vilket gör att utrymmet för snöupplaget har minskat.

Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslag 2021/38

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 24

Valärenden
Avsägelse från styrelseledamot (C) i AB Sävsjö Industribyggnader.
KS 2021/45
Beslut
På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att notera avsägelse från Johan Brogård (C) Sävsjö från uppdraget som ledamot i
styrelsen för AB Sävsjö Industribyggnader från och med 2021-02-01.

Sammanfattning
Ledamoten Johan Brogård (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för AB
Sävsjö Industribyggnader från och med 2021-02-01. Centerpartiets val av ny ledamot
tas med i ägardirektivet till ombudet på bolagstämman som äger rum under våren.
----

Avsägelse och val av ledamot och ersättare i barn- och
utbildningsnämnden (SD). KS 2021/49
Beslut
På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
1.

att entlediga Lars Helgesson (SD), Sävsjö, från uppdraget som ledamot i barnoch utbildningsnämnden från och med den 22 februari 2021.

2. att utse Nicklas Söderstjärna (SD), Rörvik, som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 23 februari 2021.
3. att entlediga Kennert Jonasson (SD) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 22 februari 2021.
4. att utse Lars Helgesson (SD), Sävsjö, som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med 23 februari 2021.

Sammanfattning
Ledamoten Lars Helgesson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden från och med 2021-02-17. Detta innebär att kommunfullmäktige
har i uppdrag att utse en ny ledamot och ersättare för barn- och utbildningsnämnden.
---Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Avsägelse och val av ledamot och ersättare i socialnämnden (SD).
KS 2021/49
Beslut
På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
1.

att entlediga Lars Helgesson (SD), Sävsjö, från uppdraget som ledamot i
socialnämnden från och med den 22 februari 2021,

2. att utse nuvarande ersättaren Kjell Lundkvist (SD), Sävsjö, som ledamot i
socialnämnden från och med den 23 februari 2021, samt
3. att utse Lars Helgesson (SD), Sävsjö, som ersättare i socialnämnden från och
med 23 februari 2021.

Sammanfattning
Ledamoten Lars Helgesson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden från och med 2021-02-17. Detta innebär att kommunfullmäktige har i
uppdrag att utse en ny ledamot och ersättare för socialnämnden.
----

Val av ledamot och ersättare (SD) i kultur- och fritidsnämnden.
KS 2021/20
Beslut
På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
1.

att utse nuvarande ersättaren Kjell Lundkvist (SD), Sävsjö, som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden från och med den 22 februari 2021, samt

2. att utse Kennert Jonasson (SD), Rörvik, som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden från och med den 22 februari 2021.

Sammanfattning
Ledamoten Bo-Göran Svensson (SD) entledigades av kommunfullmäktige i enlighet
med beslut 2021-01-25 § 3. Kommunfullmäktige har därmed i uppdrag att utse en ny
ledamot och ersättare för kultur- och fritidsnämnden.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Beslutet skickas till:
Berörda ledamöter och ersättare
AB Sävsjö Industribyggnader
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Personalavdelningen
----

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 25

Diarienummer: KS 2020/109

Svar på medborgarförslag om justering av regler och
anläggningsbidrag för gårdsbelysning
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med majoritetens budgetöverenskommelse hösten 2020 justera bidraget
för nyinstallation av gårdsbelysning till 75 % av den totala kostnaden, maximalt
10 000 kronor,
att höja bidraget till 2 600 kronor för utbyte av äldre armatur till LED, samt
att därmed bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning
Förslaget innebär att Sävsjö kommun skall höja bidragssumman för anläggning av
gårdsbelysning till 10 000 kr. Bidraget skall gälla för nybyggnation av bostadshus samt
för renovering av bostadshus där gårdsbelysning saknas och där fastighetsägaren skall
bli fast boende. Utifrån majoritetspartiernas budgetöverenskommelse hösten 2020
föreslås att satsningen på gårdsbelysningen på landsbygden genomförs.
Sävsjö kommun kan idag ge 3 000 kr i bidrag för nyinstallation av en belysningspunkt
för de fastigheter som saknar gårdsbelysning samt 2000 kr i bidrag vid utbyte av
armatur från äldre modell till LED-armatur. Förutsättning för bidrag är att man är
mantalsskriven på fastigheten och är helårsboende samt att belysningen tänds med
hjälp av skymningsrelä, då det inte är tillåtet att styra belysning via strömbrytare.
Syftet med gårdsbelysningen är att grannar, utryckningsfordon och andra trafikanter
skall ha nytta av belysningen.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad
den 7 december 2020.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 26 och
den 9 februari 2021 § 49.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD), Anette Gustafsson (C) och Kennerth Jonasson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 26

Diarienummer: KS 2020/223

Gemensamt ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsammans med kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda bilda ett
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet inom
Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering.

Sammanfattning
Ekonomicheferna för höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och
Vetlanda samt Höglandsförbundet (HF) har en väletablerad vilja att öka samarbetet
och samverkan inom administrationen av ekonomi- och beställningsprocesser. I
samband med att en ny upphandling av ekonomisystem påbörjades gemensamt på
höglandet kom frågeställningen upp om att skapa ett gemensamt ekonomiservicekontor som hanterar de transaktionsintensiva arbetsuppgifterna.
En utredning påbörjades i slutet av 2019 och den färdigställdes i juni 2020. Effekterna
av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade
möjligheter till utveckling. Bedömningen är att den fulla effekthemtagningen kommer
att uppstå efterhand då samtliga processer är genomgångna och hanteringen av dessa
är gemensamma. Implementeringen av det nya ekonomisystemet år 2024, vilket
kommer att vara gemensamt för samtliga berörda kommuner, förväntas bidra till
ytterligare effektiviseringar.
Under december 2020 genomfördes en riskbedömning på ekonomiavdelningen som
bifogas skrivelsen

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beslutsunderlag Ekonomiservicekontor upprättad av Höglandsförbundet
daterad den 26 maj 2020.
Riskbedömning.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 juni 2020.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist daterad
den 12 juni 2020.
Avsiktsförklaring ekonomiservicekontor upprättad av Höglandsförbundet.
Protokollsutdrag Höglandsförbundet daterat den 29 oktober 2020.
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad
den 8 januari 2021.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 30 och
den 9 februari 2021 § 51.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Höglandsförbundet

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 27

Diarienummer: KS 2021/9

Budgetdirektiv 2022
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2022–2024.

Sammanfattning
Förslag till budgetdirektiv till nämnder och styrelser inför kommunfullmäktiges beslut
om verksamhetsplan 2022 – 2024 i juni 2021.
Under våren 2021 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag till verksamhetsplan
för åren 2022 till 2024 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut i detta
ärende i juni 2021. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget,
med vissa s k tekniska justeringar. Bland dessa kan särskilt nämnas uppräkning för
ökade lönekostnader med anledning av lönerevisioner, uppräkningar av taxor och
avgifter, justering av budgeterade befolkningsförändringar och justering av barn- och
utbildningsnämndens budgetram utifrån förändrat antal barn och elever i deras
verksamhet

Beslutsunderlag
1. Förslag till budgetdirektiv till nämnder och styrelser. Resultat
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 33 och
den 9 februari 2021 § 52.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm daterad
den 1 februari 2021.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S) och Mats Hermansson (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Nämnder

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 28

Diarienummer: KS 2021/12

Transportköp av fastigheten Bryggaren 1, före detta Sävsjö
stadshotell
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ett transportköp av fastigheten Bryggaren 1, före detta Sävsjö stadshotell,
till AB Sävsjö Industribyggnader från Sävsjö kommun,
att vid ett godkännande av åtgärder som överskrider den kostnadsram som både
transportsköpsavtal och upprättat hyresavtal bygger på, ska Sävsjö kommun via ett
politiskt beslut också ges möjlighet till ställningstagande om finansiering av
investeringen,
att i uppdraget till ABSI som ägare av fastigheten ligger också att man tidigt ska se
över möjligheten till renovering av det så kallade ”Skeppet” och till att iordningställa
en offentlig toalett i stadshotellet, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa hur renoveringen av fastigheten fortlöper
och att till kommunfullmäktige göra en slutredovisning när projektet är genomfört.

Sammanfattning
Efter det att Sävsjö kommun köpte Sävsjö stadshotell 2020-12-01 har samtal förts
mellan Sävsjö kommun, representerat av kommundirektör Jan Holmqvist och AB
Sävsjö Industribyggnader och dess vd Urban Blücher, om att ett så kallat transportköp
av fastigheten Bryggaren 1 bör genomföras. Det skulle innebära att Sävsjö kommun
säljer den aktuella fastigheten till AB Sävsjö Industribyggnader.
Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade
villkor överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare.
Under förutsättning att vidareförsäljningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker på
oförändrade villkor och att lagfart söks för samtliga köp inom tre månader från första
köpets fullbordande, ska stämpelskatt betalas endast för det senaste köpet.
Skälen för detta förslag är främst att AB Sävsjö Industribyggnader är ett
fastighetsbolag. Då fastigheten kommer innehålla både kommunal och kommersiell
verksamhet är det en typ av fastighet som Sävsjö kommun normalt sett inte äger,
medan AB Sävsjö Industribyggnaders verksamhetsidé är att tillhandahålla lokaler till
det lokala företagandet. Både Sävsjö kommun och AB Sävsjö Industribyggnader
kommer således genom detta köp renodla sina verksamheter till det man kan se som
kärnan i uppdraget.
Styrelsen i AB Sävsjö Industribyggnader ställer sig bakom förslaget i beslut
daterat den 19 januari 2021.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Efter kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletterats med tjänsteskrivelse
upprättad av kommundirektören.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protokoll från AB Sävsjö industribyggnaders sammanträde 2021-01-19
Tjänsteskrivelse från vd Urban Blücher, 2021-01-20
Transportköpehandling
Utkast till hyresavtal mellan ABSI och Sävsjö kommun
Ombyggnadsbudget upprättad oktober 2020
Förslag till ombyggnad av Sävsjö stadshotell, skiss, 2020-12-14
Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 9 februari § 53.
Förtydligande avseende transportförsäljning upprättat av kommundirektör
Jan Holmqvist, daterat den 17 februari 2021.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) yrkar följande tillägg efter överläggningar i kommunstyrelsens
presidium:
att vid ett godkännande av åtgärder som överskrider den kostnadsram som både
transportsköpsavtal och upprättat hyresavtal bygger på, ska Sävsjö kommun via ett
politiskt beslut också ges möjlighet till ställningstagande om finansiering av
investeringen,
att i uppdraget till ABSI som ägare av fastigheten ligger också att man tidigt ska se
över möjligheten till renovering av det så kallade ”Skeppet” och till att iordningställa
en offentlig toalett i stadshotellet, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa hur renoveringen av fastigheten fortlöper
och att till kommunfullmäktige göra en slutredovisning när projektet är genomfört.
Mats Hermansson (M) och Christer Sjögren (S) yrkar bifall till Stefan Gustafssons
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till
AB Sävsjö Industribyggnader
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 29

Godkännande av mötets genomförande
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att samtliga närvarande edamöter 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 närvarande kommunfullmäktiges
ledamöter på distans förutom kommunfullmäktiges ordförande som leder mötet från
Sävsjö Kommunalhus.

Justering

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