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□Sävsjö 
tili kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, måndagen den 16 mars 2020 klockan 
18:30 - 19.30 

Ordinarie ledamöter: 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD), frånvarande 
Daniel Karlsson (KD), frånvarande 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD), frånvarande 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph, (KD), frånvarande 
lsabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
Ludwig Axelsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C) 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C), frånvarande 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S), frånvarande 
Ingrid lvarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S), frånvarande 
P-O lvarsson (S) 
Majvor Skoog (S), frånvarande 

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

Tjänstgörande ersättare: 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
lsabelle Tiderblom 
Mari Karlsson (KD) ersätter Ludwig 
Axelsson 
Helmer Andersson (KD) ersätter 
Anders Griph 
Matilda Henriksson (C) ersätter 
Sten-Åke Claesson 
Sven Krafft (S) ersätter Majvor Skoog 
Klas Hjalmarskog (M) ersätter 
Alexandra Wikström Kelemen 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör 

Utses att justera Erika Mallander Karlsson (KD) Arne Petersson (M) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 19 mars 2020 
klockan 15.30 

~-~~ ... ~.v.L .......... . Paragrafer 30-37 §§ 

p/~7/son) D) 
'i'" .......... ~..................................................... , 
lfian olmqvist ~~ //7 , 

. J.6.(,-i h-,_- - J ~".-- /% ~ -- ~----v 
71;/?'llf/t? /'J"VV / • ... . ............................................... ... "' ................. -............................. . 

Erika Mallander Karlsson (KD) Arne Petersson (M) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
!ii kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

An slagsdatum: 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Kommunfullmäktige 

2020-03-16 

2020-03-20 

2020-04-14 

Kommunkansliet 

Underskrift c~ g~~ 
Carina Hjertonsson ..... { 

Justering ~ Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
IB! kommun 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 30 Godkännande av ärendelista 

§ 31 Anmälan av motioner och medborgarförslag 

§ 32 Lekmannarevisorer till bolag inom 2020/75 
kommunkoncernen, Komstad Kvarn samt 
kommunens stiftelser 

§ 33 Budgetdirektiv verksamhetsåret 2021-2023 2020/52 

§ 34 Revidering av utvecklingsstrategi 2020-2026 2019/ 42 

§ 35 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för 2020/54 
torghandel och uteservering 

§ 36 Ristippar 2019/367 

§ 37 Beslut om förslag till delegering av 2020/104 
beslutanderätten avseende ägardirektiv och 
pandemiplan 

Justering ~t -ft Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

§30 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

§ 31 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna redovisade medborgarförslag och motioner till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 

Fyra medborgarförslag och tre motioner anmäls vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning och syntolkning för synskadade. 
2020/78 

2. Medborgarförslag om underhåll av enskilda vägar. 2020/97 

3. Medborgarförslag om att bygga äldreboende på landet. 2020/98 

4. Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Stockarydsvägen, Vrigstad. 
2020/103 

5. Motion (S) om gemensamt grepp för att plocka skräp en vecka i maj. 2020/106 

6. Motion (M) - verkställighet av fullmäktigebeslut. 2020/107 

7. Motion (SD) - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 2020/108 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
till kommun 

§ 32 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Diarienummer: KS 2020/75 

Lekmannarevisorer till bolag inom kommunkoncernen, 

Komstad Kvarn samt kommunens stiftelser 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till ordinarie lekmannarevisor för AB Sävsjö Industribyggnader 2020-03-17 till och 
med 2022-12-31 utse Björn Svensson, Stockaryd, 

att till ordinarie lekmannarevisor för Sävebo AB 2020-03-17 till och med 2022-12-31 

utse Lisbeth Johansson, Sävsjö, 

att till ordinarie lekmannarevisor för SavMAN AB 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Kenneth Ohlsson, Sävsjö 

att till ordinarie lekmannarevisor för Stockarydsterminalen 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Lisbeth Johansson, Sävsjö, 

att till ordinarie lekmannarevisor för Sävsjö Skyttecentrum 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Maria Sporre, Stockaryd, 

att till ordinarie lekmannarevisor för Smålands Bredband AB 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Maria Sporre, Stockaryd, 

att till ordinarie lekmannarevisor för Vetlanda Fiber AB 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Roland Katmark, Sävsjö 

att till ordinarie lekmannarevisor för Njudung Energi AB 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Roland Katmark, Sävsjö 

att till ordinarie lekmannarevisor för Komstad Kvarn 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Björn Svensson, Stockaryd, samt 

att till ordinarie lekmannarevisor för kommunens stiftelser 2020-03-17 till och med 
2022-12-31 utse Lisbeth Johansson, Sävsjö. 

Sammanfattning 

Med bakgrund av att antal revisorer har utökats behövs en korrigering av uppdragen 
avseende bolag och stiftelser. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Björn Svensson, ordförande i kommunrevisionen och Lisbeth 
Johansson, vice ordförande i kommunrevisionen. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-03 § 96. 

Beslutet skickas till 

Berörda nämnder, styrelser och ledamöter 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
ili kommun 

§33 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Diarienummer: KS 2020/52 

Budgetdirektiv verksamhetsåret 2021-2023 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2021 - 2023. 

Sammanfattning 

Förslag till budgetdirektiv till nämnder och styrelser inför kommunfullmäktiges 
beslut om verksamhetsplan 2021 - 2023 i juni 2020. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef och Jan 
Holmqvist kommundirektör 2020-02-07. 

2. Bilaga till budgetdirektiv. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 63 och 2020-03-03 § 89. 

Yrkanden 
Anette Gustafsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

7 



□Sävsjö 
ll!J kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Justering 

§34 Diarienummer: KS 2019/42 

Revidering av utvecklingsstrategi 2020-2026 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad utvecklingsstrategi 2020 - 2026, samt utvecklingsområden till 
utvecklingsstrategin för samma tidsperiod. 

Sammanfattning 

Förslaget till kommunfullmäktige är att anta den reviderade utvecklingsstrategin 
2020 - 2026, samt utvecklingsområden till utvecklingsstrategin för samma 
tidsperiod. I detta förslag ingår en delvis förändrad styrmodell, som principiellt kan 
beskrivas som horisontell och tillitsbaserad. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad 2020-02-13 av Jan Holmqvist, kommundirektör. 
2. Förslag till utvecklingsstrategi 2020 - 2026, samt utvecklingsområden till 

utvecklingsstrategin för samma tidsperiod. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 67 och 2020-03-03 § 90. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Justering 

§ 35 Diarienummer: KS 2020/54 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel och 

uteservering 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering" i Sävsjö 
kommun. 

Sammanfattning 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antogs av kommunfullmäktige 
2017-11-1 § 115. Med anledning av att kommunen upplåter allmän platsmark och/eller 
offentlig plats för uteservering behöver de gällande föreskrifterna omarbetas. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef 
serviceförvaltningen 2020-02-06. 

2. Förslag till "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering". 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 65 och 2020-03-03 § 93. 

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 
Kommunikationsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
IBJ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Justering 

§36 Diarienummer: KS 2019/367 

Ristippar 

Kommunfullmäktige beslutar 

att tillföra 150 ooo kronor till gata/parkenheten för att i samverkan med ideella 
föreningar kunna sköta ristipparna i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, varvid finansiering 
sker genom en utökning av 2020 års driftsbudget för serviceförvaltningen, samt 

att tillföra 100 ooo kronor till serviceförvaltningen för att kunna ordna en permanent 
ristipp i Sävsjö, varvid finansiering sker genom en utökning av 2020 års 
investerings budget. 

Sammanfattning 

Under trädgårdssäsongen 2019 har ideella föreningar hjälpt till med att sköta om och 
ta emot trädgårdsavfall på ristipparna i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Föreningarna 
har fått en ersättning på 10 ooo kr till varje förening mot att de har haft öppet 
ristippen under 10 tillfällen på lördagar under säsongen 2019. Några föreningar har 
visat intresse för att ha öppet ristipparna vid mer än 10 tillfällen per år och för det 
arbete de gör är det skäligt att de får betalt för upp till 15 tillfällen per år vilket skulle 
innebära att bidraget till föreningarna är ca 30 ooo kr- 45 ooo kr. För att ha ristippar 
krävs tillstånd vilket kostar ca 10 ooo kr/år och ristipp. Under och efter säsongen 
krävs att trädgårdsavfall fraktas bort vilket beräknas kosta ca 75 ooo - 90 ooo kr/år. 

För att fortsätta med ristippen i Sävsjö krävs att en hårdgjord yta bereds. Beräknad 
investeringskostnad för detta är ca 100 ooo. 

Kostnader för att bedriva ristippar på 3 orter 
• 30 ooo - 45 ooo kr i bidrag till föreningar 
• 30 ooo kr i miljöavgifter 
• 75 ooo - 90 ooo kr för att ta hand om och frakta bort trädgårdsavfallet 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-21 § 27. 

2. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef 
serviceförvaltningen 2020-02-24. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 

Justering 

§ 37 Diarienummer: KS 2020/104 

Beslut om förslag till delegering av beslutanderätt avseende 

ägardirektiv och pandemiplan 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen delegation att besluta om ägardirektiv till ombud vid 
årsstämmor avseende verksamhetsåret 2019 för AB Sävsjö Industribyggnader, Sävebo 
AB, Njudung Energi Sävsjö AB, Sav Man AB, Sävsjö Näringslivs AB, 
Stockarydsterminalen AB, Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening, Sävsjö Vetlanda 
Fiber AB och Smålands Bredband AB, 

att ge kommunstyrelsen delegation att besluta om en uppdaterad pandemiplan, 

att kommunstyrelsens ovanstående beslut ska redovisas vid kommande 
kommunfullmäktige, 

att med detta beslut upphäva av fullmäktige 2009-09-21 paragraf 74, beslutad 
pandemiplan, samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Med anledning av den pandemisituation som föreligger är det angeläget att 
förtroendevalda agerar ansvarsfullt. Kommunstyrelsens ordförande kommer därför att 
se till att bereda ärendelistan till kommunstyrelsens sammanträden på sådant sätt att 
sammanträdestiden görs kortare och att fullmäktige inte ska behöva genomföras 20 

april. Det finns dock två kommande fullmäktigeärenden som jag bedömer kräver 
beslut senast i april. Det är ägardirektiv till ombud vid bolagsstämmor och upp
daterad pandemiplan. 

Kommunstyrelsens reglemente paragraf 9 ger kommunstyrelsens ord- förande rätt att 
på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i ärenden av brådskande natur. Med 
hänvisning till detta föreslår undertecknad fullmäktige följande beslut 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut upprättat av Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens 

ordförande 2020-03-16. 

Yrkanden 
Mats Hermansson (M) yrkar på omedelbar justering av denna paragraf. Stefan 
Gustafsson (KD) bifaller Mats Hermanssons yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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