
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt sammanträde, se sidan 2, Sävsjö kommun, måndagen den 22 mars 2021 
klockan 18:30 – 19.45. Ordföranden leder sammanträdet från Vallsjösalen, Sävsjö 
Kommunalhus 

Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD) 
Daniel Karlsson (KD) 
Erika Mallander Karlsson (KD), frånvarande 
Fredrik Håkansson (KD) 
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) 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C) 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S), frånvarande 
P-O Ivarsson (S), frånvarande
Majvor Skoog (S), frånvarande

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

Tjänstgörande ersättare: 
Therese Petersson (KD) ersätter 
Anna-Karin Yngvesson 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom 
Sven Krafft (S) ersätter Eva 
Johansson 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare

Utses att justera Bengt Swerlander (KD) Alexandra Wikström Kelemen (M) 

Justeringens 
plats och tid 

Digital signering, fredagen den 26 mars klockan 09:00 2021. 

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 39-41 §§ 

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

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

Jan Holmqvist 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Bengt Swerlander (KD) Alexandra Wikström Kelemen (M) 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Anslagsdatum: 2021-03-27 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-04-18 

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.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 30 Godkännande av ärendelista 

§ 31 Anmälan av motioner och medborgarförslag 

§ 32 Valärenden 

§ 33 Informationsärenden 

§ 34 Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga 
detaljplaner 

2020/397 

§ 35 Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021-2026 2020/380 

§ 36 Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 2020/351 

§ 37 Process för upphandling av räddningstjänststation i 
Stockaryd 

2021/41 

§ 38 Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns 
enskilda vägar 

2020/396 

§ 39 Revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt 
ändring i förordning SFS 2021:161 om att minska 
risken för spridning av covid-19 genom förbud mot 
att vistas på vissa särskilt angivna platser 

2021/87 

§ 40 Digital signering av protokoll 2021/66 

§ 41 Godkännande av mötets genomförande 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 30  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna att ärende ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, läggs till 
ärendelistan för dagens sammanträde, samt 
 
att i övrigt godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Ärendet ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, har behandlats av 
kommunstyrelsen den 16 mars och fanns inte med i ursprungliga ärendelistan. 
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan avgöras vid dagens sammanträde och 
finner bifall för detta.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 31

Anmälan av två medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Två medborgarförslag redovisas vid dagens sammanträde: 

 Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på”
besök på Familjebadet. KS 2021/58

 Medborgarförslag om att tillåta ridning på banvallen Sävsjö – Torset.
KS 2021/98

Beslutsunderlag 
1. Två medborgarförslag.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 32 Diarienummer:  2021/96 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen 
att godkänna avsägelsen från Christer Pettersson (S), Sävsjö, från uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden från och med den 22 mars 2021, samt 

att godkänna avsägelsen och anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för 
framtagande ny ersättare i kommunfullmäktige efter Christer Pettersson (S), Sävsjö. 

Sammanfattning 
Avsägelse har lämnats från Christer Pettersson (S), Sävsjö, där han avsäger sig 
uppdragen som ersättare i myndighetsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Avsägelse från Christer Pettersson, (S), Sävsjö, daterad den 13 mars 2021.

Beslutet skickas till 
Christer Pettersson 
Myndighetsnämnden 
Länsstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 33 Diarienummer: KS 2020/317  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har återrapporteringsskyldighet gentemot kommunfullmäktige 
avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen. Vid sammanträdet föreligger 
redovisning för kvartal 4, år 2020. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag socialnämnden 2021-02-17 § 18. 
 Ej verkställda beslut kvartal 4, år 2020.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 34 Diarienummer: KS 2020/397 

Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga detaljplaner 

Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till utvecklingsavdelningens yttrande, anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om att 
uppdatera befintliga detaljplaner i kommunen i samband med kommande 
digitalisering. 

Sävsjö kommun har många gamla och utdaterade detaljplaner och detta ställer 
stundtals till svårigheter vid bedömning i bygglovsskedet. Detaljplanerna har inte 
uppdaterats i den takt som är nödvändig. Så är dock situationen i nästan alla av 
landets kommuner.  

Det är endast i de få kommuner med ett riktigt hårt exploateringstryck och lönsamhet i 
detaljplaneupprättandet som kunnat hålla en godtagbar uppdateringsnivå, då 
kostnader för att upprätta en ny plan ofta utgör en stor del av den totala kostnaden för 
ombyggnaden på fastigheten. Detta är lönsamt för större byggherrar i 
storstadskommuner, men inte för småhusägare och i Sävsjö har nya detaljplaner 
hittills inte finansierats av privata medel, vilket görs i många andra kommuner. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (SD).
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad

den 19 januari 2021.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 23 februari 2021 § 67.

Yttranden 
Kennerth Jonasson (SD), Mats Hermansson (M), Sten-Åke Claesson (C) och Christer 
Sandström (C) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna 
Utvecklingsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 35 Diarienummer: KS 2020/380 

 

Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021–2026 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Bostadsförsörjningsplan för Sävsjö kommun 2021–2026. 

Sammanfattning 
En kommun är enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 
skyldig att ha gällande riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Dessa riktlinjer måste 
antas varje mandatperiod och förankras med berörda statliga och regionala 
myndigheter samt kommuner. Sävsjö kommuns nuvarande bostadsförsörjningsplan 
gäller 2014–2020.   

Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning ansvarar för framtagandet. 
Samverkan under arbetet med bostadsförsörjningsplanen har skett med ansvariga 
tjänstepersoner på socialförvaltningen, myndighetsförvaltningen och Sävebo. 
Dokumentet har varit ute på samråd där berörda nämnder och Sävebos styrelse har 
getts möjlighet att yttra sig. Även Länsstyrelsen och Regionen för Jönköpings län samt 
angränsande kommuner har getts möjlighet att yttra sig.  
 
De inkomna synpunkterna har gåtts igenom och presenteras i samrådsredogörelsen. 
Ett antal ändringar har genomförts med anledning av de inkomna synpunkterna. 

Beslutsunderlag 
1. Bostadsförsörjningsplan – Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sävsjö kommun 

2021–2026 (antagandehandling). 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 11 januari 2021. 
3. Samrådsredogörelse för samrådet av bostadsförsörjningsplan 2021–2026. 
4. Yttranden från socialnämnden och myndighetsnämnden. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 28, 

den 9 februari 2021 § 50, den 23 februari 2021 § 69 och den 9 mars 2021 § 92. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) och Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Sävebo AB 
Myndighetsförvaltningen 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 36 Diarienummer: KS 2020/351 

 

Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
anta upphandlingspolicy för Sävsjö kommun.      

Sammanfattning 
Upphandlingsenheten har tagit fram ett förslag till upphandlingspolicy för Sävsjö 
kommun och samtliga kommunala bolag. Syftet med upphandlingspolicyn är att 
tydliggöra upphandlingsenhetens uppdrag som stödfunktion. Upphandlingspolicyn 
ska också bidra till att Sävsjö kommuns mål uppnås och att en god ekonomisk 
hushållning främjas. 
 
Samordnade upphandlingar inom bland annat det höglandsgemensamma samarbetet 
Höglandets Affärsstrategiska Råd (HAR) definieras också i upphandlingspolicyn.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde ställer ledamoten Gunnel Svensson (M) en 
fråga som kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 29 oktober 2020. 
2. Förslag till upphandlingspolicy.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 70 och den 9 mars 

2021 § 93.  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Nämnder 
Kommunikationsavdelningen
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 37 Diarienummer: KS 2021/41 

 

Process för upphandling av räddningstjänststation i 
Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 
att sälja avstyckad industrifastighet i Stockaryd till ett belopp om 25 kr per kvm, samt 
 
att beslut om försäljningen fattas i samband med tilldelningsbeslut om byggnation av 
räddningstjänststation. 

Sammanfattning 
För att färdigställa förfrågningsunderlag för upphandling behöver processen kring 
markförsäljningen förtydligas och beslutas då upphandlingen inte kan annonseras 
utifrån oklara förutsättningar. Därav bör beslut om markpris och framtagande av 
köpehandlingar fattas på förhand.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 15 februari 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelse den 23 februari 2021 § 80 och den 9 mars 

2021 § 94. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Upphandlingsenheten 
Räddningstjänsten
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Utdragsbestyrkande 

§ 38 Diarienummer: KS 2020/396 

 

Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta föreslagna riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar, samt 
 
att riktlinjerna gäller från och med den 1 maj 2021 och tillsvidare. 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen genom gata/park har identifierat ett behov av riktlinjer för drift 
och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda vägar som en del i Sävsjö kommuns 
likabehandlingspolicy. Drift och underhåll inkluderar barmark- och vinterunderhåll 
för såväl statsbidragsberättigade vägar som utfartsvägar. 
 
Kriterier för statsbidrag enligt Trafikverket är att: Den ska vara cirka 1 kilometer eller 
längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett 
kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar 
eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.  
Sävsjö kommuns kriterier för utfartsväg är att: Vägen skall tjäna minst ett 
helårsboende med mantalsskrivning och vara mellan 100 och 1000 meter lång. 
Sträckan mäts från närmast anslutande väg till fastighetsgräns. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Riktlinjer för underhåll av enskilda vägar. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 8 december 2020. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 71 och den 9 mars 

2021 § 95. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD), Christer Sandström (C), Bo Ek (SD) och Sten-Åke Claesson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunikationsavdelningen
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Utdragsbestyrkande 

§ 39 Diarienummer: KS 2021/87 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt ändring i 
förordning SFS 2021:161 om att minska risken för spridning 
av covid-19 genom förbud mot att vistas på vissa särskilt 
angivna platser 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med av 
regeringen utfärdad ändring av förordning (SFS 2021:161) vad gäller begränsning 
av spridning av covid-19. 

Sammanfattning 
Den 11 mars ändrades regeringens förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (genom SFS 2021:161) så att en 
kommun ges möjlighet att förbjuda vistelse på särskilda platser i kommuner. I 8 
kap 1 § står: 

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser  
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

I förordningen är inte preciserat vilket kommunalt organ som ska ta beslutet. Detta 
innebär att det i normalfallet är kommunfullmäktige. Då denna typ av beslut 
förmodligen behöver tas med relativt kort varsel är det lämpligt att rätten att ta 
detta beslut ska kunna tas av en styrelse eller nämnd. I detta fall torde 
kommunstyrelsen vara det organ där beslutet kan tas. Med anledning av detta 
föreslås att kommunstyrelsens reglemente justeras så att 11 § kompletteras med 
ytterligare en punkt: 

18. begränsa smittspridning
- fullgöra de uppgifter som anges i förordning om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid 19 (SFS 2021:161).

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad

den 11 mars 2021.
2. Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente, daterat den 15 mars 2021.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 mars 2021 § 106.

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Kommunikationsavdelningen
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Utdragsbestyrkande 

§ 40 Diarienummer: KS 2021/66 

 

Digital signering av protokoll 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att kommunfullmäktiges protokoll kan signeras digitalt från och med 
sammanträdet den 22 mars 2021. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommuns nämnder har övergått till digital nämndadministration, vilket 
innebär att handlingar distribueras elektroniskt. Som en följd av digitaliseringen 
föreslås att det ska vara möjligt att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
protokoll kan signeras med digitala underskrifter. Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 9 mars att godkänna digital signering av dess protokoll. En säker 
teknisk lösning för detta finns i kommunen och avsikten är att denna ska användas. 

Ytterligare information kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 april. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 9 mars 2021 § 99. 

Yrkanden/yttranden 
Anders Griph (KD) och Ingrid Ivarsson (S) yttrar sig. 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 41

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att samtliga närvarande 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 närvarande kommunfullmäktiges 
ledamöter på distans förutom kommunfullmäktiges ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 

Yttranden 
Stefan Fürst (V), Christer Sandström (C), Stefan Gustafsson (KD), Göran Häll (S), 
Anders Griph (KD), Bo Nilvall (M), Bengt Swerlander (KD) och Bo Ek (SD) yttrar sig. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: KfubRqv1SjCkh0ZYHNnZRw

PER DANIELSSON

 
25-03-2021 09:12

  

Serienummer: SQi9j0u1ANpNVpDrpZao0w

Bengt Sune Sverlander

 
25-03-2021 09:21

  

Serienummer: xjplpKFyEKQEKvxOa9VYlQ

Alexandra Jenny Wikström Kelemen

 
25-03-2021 11:10

  

Serienummer: YWijb8M2pdEmsSerlbMwQg

JAN HOLMKVIST
Kommunchef

 
25-03-2021 11:14

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-03-25 07:39 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 08:00 En avisering har skickats till Per Danielsson
2021-03-25 08:00 En avisering har skickats till Per Danielsson
2021-03-25 09:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Danielsson
2021-03-25 09:12 PER DANIELSSON har signerat dokumentet Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 
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2021-03-25 09:21 Alla dokument har undertecknats av Bengt Swerlander
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


Plats och tid Digitalt sammanträde, se sidan 2, Sävsjö kommun, måndagen den 22 mars 2021 
klockan 18:30 – 19.45. Ordföranden leder sammanträdet från Vallsjösalen, Sävsjö 
Kommunalhus 


Beslutande Ordinarie ledamöter: 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD) 
Daniel Karlsson (KD) 
Erika Mallander Karlsson (KD), frånvarande 
Fredrik Håkansson (KD) 
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) 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C) 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S), frånvarande 
P-O Ivarsson (S), frånvarande
Majvor Skoog (S), frånvarande


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


Tjänstgörande ersättare: 
Therese Petersson (KD) ersätter 
Anna-Karin Yngvesson 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom 
Sven Krafft (S) ersätter Eva 
Johansson 


Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare


Utses att justera Bengt Swerlander (KD) Alexandra Wikström Kelemen (M) 


Justeringens 
plats och tid 


Digital signering, fredagen den 26 mars klockan 09:00 2021. 


Ordförande ......................................................................... Paragrafer 39-41 §§ 


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


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


Jan Holmqvist 


Justerande 


Justerande


Justerande


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


Bengt Swerlander (KD) Alexandra Wikström Kelemen (M) 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum: 2021-03-22 


Anslagsdatum: 2021-03-27 


Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 


2021-04-18 


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.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


Innehållsförteckning 


Närvaro 


Val av justerare samt tid och plats 


§ 30 Godkännande av ärendelista 


§ 31 Anmälan av motioner och medborgarförslag 


§ 32 Valärenden 


§ 33 Informationsärenden 


§ 34 Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga 
detaljplaner 


2020/397 


§ 35 Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021-2026 2020/380 


§ 36 Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 2020/351 


§ 37 Process för upphandling av räddningstjänststation i 
Stockaryd 


2021/41 


§ 38 Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns 
enskilda vägar 


2020/396 


§ 39 Revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt 
ändring i förordning SFS 2021:161 om att minska 
risken för spridning av covid-19 genom förbud mot 
att vistas på vissa särskilt angivna platser 


2021/87 


§ 40 Digital signering av protokoll 2021/66 


§ 41 Godkännande av mötets genomförande 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 30  


 


Godkännande av ärendelista 


Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna att ärende ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, läggs till 
ärendelistan för dagens sammanträde, samt 
 
att i övrigt godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 


Sammanfattning 
Ärendet ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, har behandlats av 
kommunstyrelsen den 16 mars och fanns inte med i ursprungliga ärendelistan. 
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan avgöras vid dagens sammanträde och 
finner bifall för detta.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 31


Anmälan av två medborgarförslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 


Sammanfattning 
Två medborgarförslag redovisas vid dagens sammanträde: 


 Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på”
besök på Familjebadet. KS 2021/58


 Medborgarförslag om att tillåta ridning på banvallen Sävsjö – Torset.
KS 2021/98


Beslutsunderlag 
1. Två medborgarförslag.


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 32 Diarienummer:  2021/96 


Valärenden 


Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen 
att godkänna avsägelsen från Christer Pettersson (S), Sävsjö, från uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden från och med den 22 mars 2021, samt 


att godkänna avsägelsen och anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för 
framtagande ny ersättare i kommunfullmäktige efter Christer Pettersson (S), Sävsjö. 


Sammanfattning 
Avsägelse har lämnats från Christer Pettersson (S), Sävsjö, där han avsäger sig 
uppdragen som ersättare i myndighetsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag 
1. Avsägelse från Christer Pettersson, (S), Sävsjö, daterad den 13 mars 2021.


Beslutet skickas till 
Christer Pettersson 
Myndighetsnämnden 
Länsstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 33 Diarienummer: KS 2020/317  


 


Informationsärenden 


Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Socialnämnden har återrapporteringsskyldighet gentemot kommunfullmäktige 
avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen. Vid sammanträdet föreligger 
redovisning för kvartal 4, år 2020. 


Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag socialnämnden 2021-02-17 § 18. 
 Ej verkställda beslut kvartal 4, år 2020.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 34 Diarienummer: KS 2020/397 


Svar på motion (SD) uppdatering av befintliga detaljplaner 


Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till utvecklingsavdelningens yttrande, anse motionen besvarad. 


Sammanfattning 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om att 
uppdatera befintliga detaljplaner i kommunen i samband med kommande 
digitalisering. 


Sävsjö kommun har många gamla och utdaterade detaljplaner och detta ställer 
stundtals till svårigheter vid bedömning i bygglovsskedet. Detaljplanerna har inte 
uppdaterats i den takt som är nödvändig. Så är dock situationen i nästan alla av 
landets kommuner.  


Det är endast i de få kommuner med ett riktigt hårt exploateringstryck och lönsamhet i 
detaljplaneupprättandet som kunnat hålla en godtagbar uppdateringsnivå, då 
kostnader för att upprätta en ny plan ofta utgör en stor del av den totala kostnaden för 
ombyggnaden på fastigheten. Detta är lönsamt för större byggherrar i 
storstadskommuner, men inte för småhusägare och i Sävsjö har nya detaljplaner 
hittills inte finansierats av privata medel, vilket görs i många andra kommuner. 


Beslutsunderlag 
1. Motion (SD).
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad


den 19 januari 2021.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 23 februari 2021 § 67.


Yttranden 
Kennerth Jonasson (SD), Mats Hermansson (M), Sten-Åke Claesson (C) och Christer 
Sandström (C) yttrar sig. 


Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna 
Utvecklingsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 35 Diarienummer: KS 2020/380 


 


Antagande av Bostadsförsörjningsplan 2021–2026 


Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Bostadsförsörjningsplan för Sävsjö kommun 2021–2026. 


Sammanfattning 
En kommun är enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 
skyldig att ha gällande riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Dessa riktlinjer måste 
antas varje mandatperiod och förankras med berörda statliga och regionala 
myndigheter samt kommuner. Sävsjö kommuns nuvarande bostadsförsörjningsplan 
gäller 2014–2020.   


Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning ansvarar för framtagandet. 
Samverkan under arbetet med bostadsförsörjningsplanen har skett med ansvariga 
tjänstepersoner på socialförvaltningen, myndighetsförvaltningen och Sävebo. 
Dokumentet har varit ute på samråd där berörda nämnder och Sävebos styrelse har 
getts möjlighet att yttra sig. Även Länsstyrelsen och Regionen för Jönköpings län samt 
angränsande kommuner har getts möjlighet att yttra sig.  
 
De inkomna synpunkterna har gåtts igenom och presenteras i samrådsredogörelsen. 
Ett antal ändringar har genomförts med anledning av de inkomna synpunkterna. 


Beslutsunderlag 
1. Bostadsförsörjningsplan – Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sävsjö kommun 


2021–2026 (antagandehandling). 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  


den 11 januari 2021. 
3. Samrådsredogörelse för samrådet av bostadsförsörjningsplan 2021–2026. 
4. Yttranden från socialnämnden och myndighetsnämnden. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 28, 


den 9 februari 2021 § 50, den 23 februari 2021 § 69 och den 9 mars 2021 § 92. 


Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD) och Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 


Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Sävebo AB 
Myndighetsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 36 Diarienummer: KS 2020/351 


 


Upphandlingspolicy för Sävsjö kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 
anta upphandlingspolicy för Sävsjö kommun.      


Sammanfattning 
Upphandlingsenheten har tagit fram ett förslag till upphandlingspolicy för Sävsjö 
kommun och samtliga kommunala bolag. Syftet med upphandlingspolicyn är att 
tydliggöra upphandlingsenhetens uppdrag som stödfunktion. Upphandlingspolicyn 
ska också bidra till att Sävsjö kommuns mål uppnås och att en god ekonomisk 
hushållning främjas. 
 
Samordnade upphandlingar inom bland annat det höglandsgemensamma samarbetet 
Höglandets Affärsstrategiska Råd (HAR) definieras också i upphandlingspolicyn.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde ställer ledamoten Gunnel Svensson (M) en 
fråga som kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april. 


Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 29 oktober 2020. 
2. Förslag till upphandlingspolicy.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 70 och den 9 mars 


2021 § 93.  


Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Nämnder 
Kommunikationsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 37 Diarienummer: KS 2021/41 


 


Process för upphandling av räddningstjänststation i 
Stockaryd 


Kommunfullmäktige beslutar 
att sälja avstyckad industrifastighet i Stockaryd till ett belopp om 25 kr per kvm, samt 
 
att beslut om försäljningen fattas i samband med tilldelningsbeslut om byggnation av 
räddningstjänststation. 


Sammanfattning 
För att färdigställa förfrågningsunderlag för upphandling behöver processen kring 
markförsäljningen förtydligas och beslutas då upphandlingen inte kan annonseras 
utifrån oklara förutsättningar. Därav bör beslut om markpris och framtagande av 
köpehandlingar fattas på förhand.  


Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  


den 15 februari 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelse den 23 februari 2021 § 80 och den 9 mars 


2021 § 94. 


Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Upphandlingsenheten 
Räddningstjänsten
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 38 Diarienummer: KS 2020/396 


 


Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar 


Kommunfullmäktige beslutar 
att anta föreslagna riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda 
vägar, samt 
 
att riktlinjerna gäller från och med den 1 maj 2021 och tillsvidare. 


Sammanfattning 
Serviceförvaltningen genom gata/park har identifierat ett behov av riktlinjer för drift 
och underhåll av Sävsjö kommuns enskilda vägar som en del i Sävsjö kommuns 
likabehandlingspolicy. Drift och underhåll inkluderar barmark- och vinterunderhåll 
för såväl statsbidragsberättigade vägar som utfartsvägar. 
 
Kriterier för statsbidrag enligt Trafikverket är att: Den ska vara cirka 1 kilometer eller 
längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett 
kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar 
eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.  
Sävsjö kommuns kriterier för utfartsväg är att: Vägen skall tjäna minst ett 
helårsboende med mantalsskrivning och vara mellan 100 och 1000 meter lång. 
Sträckan mäts från närmast anslutande väg till fastighetsgräns. 


Beslutsunderlag 
1. Förslag till Riktlinjer för underhåll av enskilda vägar. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  


den 8 december 2020. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 23 februari 2021 § 71 och den 9 mars 


2021 § 95. 


Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD), Christer Sandström (C), Bo Ek (SD) och Sten-Åke Claesson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 


Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunikationsavdelningen
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 39 Diarienummer: KS 2021/87 


Revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt ändring i 
förordning SFS 2021:161 om att minska risken för spridning 
av covid-19 genom förbud mot att vistas på vissa särskilt 
angivna platser 


Kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med av 
regeringen utfärdad ändring av förordning (SFS 2021:161) vad gäller begränsning 
av spridning av covid-19. 


Sammanfattning 
Den 11 mars ändrades regeringens förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (genom SFS 2021:161) så att en 
kommun ges möjlighet att förbjuda vistelse på särskilda platser i kommuner. I 8 
kap 1 § står: 


8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser  
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 


I förordningen är inte preciserat vilket kommunalt organ som ska ta beslutet. Detta 
innebär att det i normalfallet är kommunfullmäktige. Då denna typ av beslut 
förmodligen behöver tas med relativt kort varsel är det lämpligt att rätten att ta 
detta beslut ska kunna tas av en styrelse eller nämnd. I detta fall torde 
kommunstyrelsen vara det organ där beslutet kan tas. Med anledning av detta 
föreslås att kommunstyrelsens reglemente justeras så att 11 § kompletteras med 
ytterligare en punkt: 


18. begränsa smittspridning
- fullgöra de uppgifter som anges i förordning om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid 19 (SFS 2021:161).


Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad


den 11 mars 2021.
2. Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente, daterat den 15 mars 2021.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 mars 2021 § 106.


Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Kommunikationsavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 40 Diarienummer: KS 2021/66 


 


Digital signering av protokoll 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna att kommunfullmäktiges protokoll kan signeras digitalt från och med 
sammanträdet den 22 mars 2021. 


Sammanfattning 
Sävsjö kommuns nämnder har övergått till digital nämndadministration, vilket 
innebär att handlingar distribueras elektroniskt. Som en följd av digitaliseringen 
föreslås att det ska vara möjligt att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
protokoll kan signeras med digitala underskrifter. Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 9 mars att godkänna digital signering av dess protokoll. En säker 
teknisk lösning för detta finns i kommunen och avsikten är att denna ska användas. 


Ytterligare information kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 april. 


Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 9 mars 2021 § 99. 


Yrkanden/yttranden 
Anders Griph (KD) och Ingrid Ivarsson (S) yttrar sig. 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 


Beslutet skickas till 
Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-03-22 


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


Utdragsbestyrkande 


§ 41


Godkännande av mötets genomförande 


Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att samtliga närvarande 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 närvarande kommunfullmäktiges 
ledamöter på distans förutom kommunfullmäktiges ordförande som leder mötet från 
Sävsjö Kommunalhus. 


Yttranden 
Stefan Fürst (V), Christer Sandström (C), Stefan Gustafsson (KD), Göran Häll (S), 
Anders Griph (KD), Bo Nilvall (M), Bengt Swerlander (KD) och Bo Ek (SD) yttrar sig. 
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