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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 17 september 2018 
klockan 18.30 – 19.00 

Beslutande  
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),  
Lilian Sjöberg Wärn (M), Hazze Eklöf (S), Kerstin Hvirf (S), Kristina Jönsson 
(V), Tobias Norén (SD), Arne Årevall (SD), Kenneth Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare: Helmer Andersson (KD) för Gunilla Andersson, 
Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Christer Petersson (S) för  
Hazze Eklöf, Stefan Fürst (V) för Kristina Jönsson 

 
Övriga deltagare 

 
Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
 

 

Utses att justera Alexandra Wikström Kelemen (M) och Göran Häll (S)   

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset, Sävsjö, torsdagen den 20 september 2018 klockan 13.00 

 Ordförande ....................................................................................... Paragrafer 83 - 93 
  /Per Danielsson/ ............................. 

Sekreterare .................................................................................................................... 
  /Jan Holmqvist/ 

  
Justerande 

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

  /Alexandra Wikström Kelemen/                            /Göran Häll/ 

ANSLAG/BEVIS 
      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

 
Sammanträdesdatum 

 
2018-09-17 

 

Datum för  
anslags uppsättande 

 
2018-09-20 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2018-10-15 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Kommunkansliet 

  

 
 
Underskrift 

 
........................................................................... 
/Carina Hjertonsson/ 
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32.2018.111  KF § 83 
 
  Valärenden 
 
  I socialnämnden finns en vakans som ersättare. 
  Centerpartiet föreslår Siv Classon, Sävsjö. 

 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Siv Classon (C), Sävsjö, till ersättare i socialnämnden.  
 

Delges: 
Socialnämnden - - - - - -  
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  KF § 84 
  KS § 111 
2018.045  Utskottet § 120 
 
  Utökad kommunal borgen, SavMAN AB 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, vd SavMAN AB. 
  Protokollsutdrag från sammanträde med SavMAN AB  
  2018-045-31 § 19. 
 
Redogörelse  Att anlägga bredband är en investeringsintensiv verksamhet. Under 

en lång följd av år har nationellt stöd beviljats som möjliggjort en 
omfattande utbyggnad i Sävsjö kommun med relativt goda 
ekonomiska förutsättningar. De försämrade bidragsmöjligheterna 
kommer i ett läge där fortsatt offensiv fiberutbyggnad krävs.  
 
För att klara uppsatta mål erfordras en utökad borgensram med 15 
mkr till totalt 60 mkr. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för SavMAN AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60 mkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, vilket innebär en 
utökning med 15 mkr. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 

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

  
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
SavMAN AB 
Ekonomiavdelningen  - - - - - 
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  KF § 85 

KS § 112 
135.2018.106  Utskottet § 136  
 
  Fribrev angående projektet VISAM 
 
Föredragen handling  Missiv från Region Jönköpings län. 
 
Redogörelse  Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och 

omsorgsrelaterade varor och tjänster som medarbetare inom 
Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av projektet 
VISAM Arena. Kommunerna avsäger sig alla framtida anspråk på 
idé eller produkt som utvecklats inom ramen för VISAM Arena vilket 
ägs och drivs av Almi Företagspartner i Jönköping AB. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att ställa sig bakom förslaget till kommungemensamt fribrev 
angående projekt VISAM Arena. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 

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

  
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Region Jönköpings län 
Nämnder   
Personalavdelningen  - - - - - 
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  KF § 86 
91.2018.109  KS § 113 
92.2018.109  Utskottet § 137 
 

Svar på två medborgarförslag om betongunderlag i Sävsjö 
ishall 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag ett och två. 
  Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-05-16. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, tillförordnad chef 
kultur- och fritidsenheten. 

 
Redogörelse  Två medborgarförslag har inkommit gällande att göra betonggolv i 

ishallen i Sävsjö. Detta för att kunna bruka hallen för bland annat 
inlinesåkning och andra arrangemang året om. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i princip positiv till idén, med 
förbehåll att det kräver en omfattande analys innan ingrepp på 
befintlig anläggning kan göras, samt att det aktualiseras i samband 
med byte av sarg och kylanläggning. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att aktualisera frågan i samband med byte av sarg och 
kylanläggning, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslagen besvarade. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 

Fredrik Håkansson (KD), Sten-Åke Claesson (C) och Susanne 
Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

  
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställarna 
Kultur- och fritidsenheten - - - - - 
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  KF § 87 
  KS § 114 
102.2018.109  Utskottet § 138 
 

Svar på medborgarförslag om papperskorg/hundlatrin i 
anslutning till elljusspåret i Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Carl Rydén, tillförordnad 
gata/parkchef. 

 
Redogörelse  För att minska nedskräpningen önskas uppsättning av papperskorg 

och/eller hundlatrin där elljusspåret går ut på rv 128 mittemot 
Djurgårdsgatan. 

 
  Rv 128 och parkeringsplatsen i anslutning till denna tillhör 

Trafikverkets ansvarsområde. Serviceförvaltningen bedömer att 
antalet hundlatriner i området runt elljusspåret är tillräckligt. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att, med hänvisning till yttrande från kultur- och fritidsnämnden,  
anse medborgarförslaget besvarat. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 

Vid sammanträdet påpekar kommunchef Jan Holmqvist att det 
föreligger en felskrivning i protokoll från utskottet § 138. Yttrandet är 
författat av serviceförvaltningen, inte kultur- och fritidsnämnden. 

 
Med anledning av detta föreslår Jan Holmqvist att förslaget till 
beslut skall korrigeras enligt nedan 
 
att, med hänvisning till yttrande från serviceförvaltningen anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Ordförande Per Danielsson ställer frågan om kommunfullmäktige är 
beredd att ta beslut utifrån Jan Holmqvists förslag. 
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KF § 87   forts 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till yttrande från serviceförvaltningen anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
 

Delges: 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen  - - - - - 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum                                                                     Sida   
Kommunfullmäktige 2018-09-17                          8 (13)  
  

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KF § 88 
  KS § 115 
57.2018.104  Utskottet § 139 
 
  Partistöd till Sverigedemokraterna år 2018 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun har inkommit med 

redogörelse om hur partistödet har använts för 2017 tillsammans 
med ett granskningsintyg. Redovisningen har granskats av 
ekonomi-avdelningen. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga lämnad redovisning  till handlingarna och besluta om 
utanordning av förskott av partistöd för 2018 till 
Sverigedemokraterna med 57 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Sverigedemokraterna 
Ekonomiavdelningen  - - - - -  
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  KF § 89 
135.2018.106  KS § 116 
 

Framtida process med att etablera ett länsgemensamt 
regionalt Vård- och omsorgscollege 

 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag Region Jönköpings län 2018-05-17 § 31. 
  Missiv Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege. 
   
Redogörelse  Primärkommunalt samverkansorgan , PKS, för en diskussion 

avseende processen för att ta fram en ny styrgrupp, tidpunkten för 
ikraftträdandet samt vad som krävs innan det länsgemensamma 
regionala vård- och omsorgscolleget kan träda ikraft i Kommunal 
utvecklings regi. 

   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna PKS presidiums förslag avseende den fortsatta 
processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och 
omsorgscollege, samt 
 
att ikraftträdandet för ett länsövergripande Vård- och 
omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi verkställs senast 
2018-12-31. 
 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
 

Erika Mallander Karlsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Region Jönköpings län 
Socialförvaltningen 
Barn- och utbildnings- 
förvaltningen  - - - - -  
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133.2018.109 KF § 90 
 

Medborgarförslag om hundrastgård 
 
Föredragen handling Medborgarförslag……………………………..……….bilaga 1. 
 
Redogörelse Förslagsställaren anser att en inhägnad hundrastgård där hundar 

kan springa fritt bör anordnas. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - -  
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146.2018.109 KF § 91 
 

Medborgarförslag om bryggor vid Slättsjöns badplats i 
Vrigstad 

 
Föredragen handling Medborgarförslag……………………………………….bilaga 2. 
 
Redogörelse Förslagsställaren för fram att badbryggorna behöver bytas vid 

Slättsjöns badplats i Vrigstad. 
  
Beslut Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - -  
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159.2018.109 KF § 92 
 

Medborgarförslag om belysning runt motionsrundan runt 
Mejensjö 

 
Föredragen handling Medborgarförslag…………………………………………….bilaga 3. 

 
Redogörelse Förslagsställaren anser att motionsslingan runt Mejensjö skulle 

upplevas som tryggare om belysning anordnas runt denna. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
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160.2018.109 KF § 93 
 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning A-traktorer 
 

Föredragen handling Medborgarförslag……………………………………..…….bilaga 4. 
 
Redogörelse Förslagsställaren anser att kommunen ska skriva till Regeringen i 

syfte att A-traktorer ska få framföras i 60 km/h. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 


