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Anslagsbevis 
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§ 61  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.
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§ 62  

 

Anmälan av medborgarförslag och motioner 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
 Medborgarförslag om att möjliggöra uteaktiviteter för barn. KS 2021/162 
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§ 63 Diarienummer:  KS 2021/150 

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen 
att godkänna avsägelsen från Annika Zetterheim (KD), Sävsjö, från uppdraget som 
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med  
den 24 maj 2021,  
 
att utse Christer Karlsson (KD), Vrigstad, till ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 25 maj 2021, 
 
att godkänna avsägelsen från Christer Karlsson (KD), Vrigstad, från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 24 maj 2021, samt 
 
att utse Annika Zetterheim (KD), Sävsjö, till ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden från och med den 25 maj 2021. 

Sammanfattning 
 Avsägelse har lämnats av Annika Zetterheim (KD), Sävsjö, från uppdraget som 

ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden och val av ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden ska ske. 

 
 Avsägelse har lämnats av Christer Karlsson (KD), Vrigstad, från uppdraget 

som ersättare ledamot i barn- och utbildningsnämnden och val av ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden ska ske. 

Beslutsunderlag 
1. Meddelande från partiavdelningens styrelse för Kristdemokraterna i Sävsjö 

kommun daterat den 10 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Berörda ledamöter 
Kristdemokraterna
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§ 64  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Höglandets överförmyndarnämnd. 

 Förtydligande av redovisning i revisionsberättelse. KS 2021/142 

 Revisionsrapport fordonshantering. KS 2021/104 
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§ 65 Diarienummer: KS 2021/10 

 

Svar på medborgarförslag - höj livskvalitén för äldre 

Kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslagets innebörd är att höja livskvaliteten för äldre genom att möjliggöra 
utflykter genom att några av kommunbilarna tillgänglighetsanpassas. Under helger 
ska sedan bilarna hyras ut till privatpersoner som har familjemedlemmar och vänner 
med rörelsehinder. Förslaget är inte lämpligt att genomföra av olika anledningar. Det 
skulle medföra extra administrativa arbetsuppgifter med bokning och fakturering. 
Nyckelutlämning för privatpersoner på helger är inte möjligt. Bilmodellen som 
föreslås går inte i nuläget att köpa med gasdrift. En sådan uthyrning skulle också 
innebära en osund konkurrens med andra biluthyrare i kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag – höj livskvalitén för äldre. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 25 mars 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 april 2021 § 175. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen
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§ 66 Diarienummer: KS 2020/403 

 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder i 
Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att serviceförvaltningen 
fortsätter att utreda lämpliga åtgärder och insatser för att förbättra trafikmiljön i 
anslutning till aktivitetsområdet i Vrigstad.   

Sammanfattning 
Medborgarförslaget ger två förslag på förbättring av trafikmiljön i korsningen 
Mejerigatan/Esplanaden. Förslagen är att anlägga en rondell med syfte att sänka 
hastigheten, eller att sänka hastigheten på Esplanaden från 40km/h till 30km/h. 
 
Gatuavdelningen instämmer med förslagsställaren att korsningen 
Esplanaden/Mejerigatan kan utgöra en farlig trafiksituation för oskyddade trafikanter 
och i synnerhet barn och unga som passerar Esplanaden mot idrottsplatsen.  
Att anlägga någon form av cirkulation/rondell bedöms inte som aktuell då detta kan 
påverka den tyngre trafiken negativt genom försämrad framkomlighet.  
Att sänka hastigheten på Esplanaden bedöms inte ha tillräcklig effekt för att förbättra 
trafikmiljön med anledning av att aktuell korsning ligger ca 200 meter in på 
Esplanaden, vilket vanligtvis innebär en successiv hastighetsökning av motorfordon 
som har Esplanaden som genomfartssträcka. 
 
Serviceavdelningen avser att initialt mäta trafikflöden och hastigheter på Esplanaden 
med syfte att skapa ett faktaunderlag att arbeta utifrån. Eventuell åtgärd kan vara att 
anlägga en förhöjd fyrvägskorsning med markerad gång och cykelpassager med 
förstärkt belysning i korsningen Esplanaden/Mejerigatan. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad den 16 april 2021. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 april 2021 § 177. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen
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§ 67 Diarienummer: KS 2020/25 

 

Svar på medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i 
Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 
att inte planera för att anlägga fontän i ån i Vrigstad, samt 
 
att därmed avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Enligt förslagsställaren föreslås Sävsjö kommun att muddra alternativt gräva bort 
sediment som samlats söder om bron vid torget i Vrigstad samt att anlägga en fontän i 
området.  

Ansvaret för det aktuella område som anges i medborgarförslaget är inte enbart 
kommunalt. Det kan finnas en juridiskt ansvarig samfällighet men denna samfällighet 
finns det ingen känd dokumentation om enligt Länsstyrelsen. Anledningen till detta 
kan vara att den sträcker sig tillbaka till 1800-talet. I avsaknad av samfällighet kan 
ansvaret närmast anses ligga på berörda markägare. 

Efter beskrivning av ärendet bedömer Länsstyrelsen att det inte finns någon 
överhängande risk för översvämning på grund av dämning till följd av 
sedimenteringssamling. Serviceförvaltningen har även haft vattenreglerare från 
Emåförbundet som inspekterat området på plats som instämmer i Länsstyrelsens 
bedömning. Enligt chefsjurist Lars-Åke Svensson finns det inga omständigheter eller 
sakförhållanden som talar för att kommunen skulle kunna få ett skadeståndsrättsligt 
ansvar vid översvämning av ån. 

Att anlägga en fontän i ån medför en uppskattad investeringskostnad på ca 100 000 
kronor. Livslängd på utrustning i strömmande vatten med mycket sediment är enligt 
vidtalad leverantör ca 7–10 år. Aktuell utrustning är inte ämnad för vintersäsong. 
Vidare kräver utrustningen utökad drift och underhåll under säsong med anledning av 
sedimenten i strömmande vatten. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om vattensamlingen vid ån i Vrigstad. 
2. Samfällighetens juridiska ansvar 2021-04-12. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen daterad  

den 20 april 2021. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 26 januari 2021 § 25,   

den 27 april 2021 § 174 och den 11 maj 2021 § 202. 

Yrkanden 
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen
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§ 68 Diarienummer: KS 2021/131 

 

Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att för Sävsjö kommuns del notera lämnad årsredovisning för Höglandsförbundet 
avseende år 2020, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet 
avseende år 2020. 

Jäv 
Stefan Gustafsson (KD) och Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. 

Sammanfattning 
Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 1% av 
omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, 
uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 4 880 tkr inräknat till 
medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för två av 
Höglandsförbundets verksamheter under 2020.  
 
Under 2020 har investeringar för 11 miljoner gjorts för att framtidssäkra förbundets 
befintliga infrastruktur. Under året har också en ny kommunikationsplattform 
driftsatts och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen mot budget med 4,1 miljoner kr 
beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden då en ny 
datahallstrategi är under framtagande. Självfinansieringsgraden 2020 är 110 %. 
Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Sju av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. Tre är ej uppfyllda och en 
har inte kunnat mätas under året. 
 
Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och lämnar bedömningen: ”Vi bedömer 
att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.” 
Direktionen för ett samtal om hur redovisning ska ske i årsredovisning när målvärden 
och färger kan ge motsatta signaler. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag direktionen Höglandsförbundet 2021-03-25, § 6 
2. Årsredovisning 2020 
3. Underrättelse höglandsrevisorerna 2021-03-25. 
4. Granskningsrapport 2021-03-03. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 maj 2021 § 203. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet
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§ 69 Diarienummer: KS 2021/99 

 

Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
att för Sävsjö kommuns del notera lämnad årsredovisning för Höglandets 
samordningsförbund avseende år 2020, samt 
 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandets samordningsförbund 
ansvarsfrihet avseende år 2020. 

Jäv 
Kerstin Hvirf (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 
Höglandets samordningsförbund beslutade att godkänna upprättad årsredovisning 
2020 vid sammanträdet den 4 mars § 6. Den är överlämnad till medlemskommunerna 
för beviljande av ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Höglandets samordningsförbund med tre bilagor 
2. Revisionsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund
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§ 70 Diarienummer: KS 2021/5 

 

Antagande av ändring av del av detaljplan för stadsplan för 
Högaholmsområdet, Sävsjö stad (Pionen 15 och 16) 

Kommunfullmäktige beslutar 
att ta upprättat granskningsutlåtande som sitt eget, 

att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt 

att anta planförslaget. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för ändring av del av detaljplan 
för stadsplan för Högaholmsområdet i Sävsjö stad (Pionen 15 & Pionen 16), Sävsjö 
kommun, genom begränsat standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd 
under tiden 2021-03-08 – 2021-03-22. 
 
I granskningsutlåtandet sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med 
kommentarer med eventuella åtgärder till följd av yttrandet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen daterad  

den 20 april 2021 
Plankarta, antagande, Pionen  

2. Planbeskrivning, antagande, Pionen 
3. Granskningsutlåtande Pionen  
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 27 april 2021 § 183.  

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

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen

14



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-05-24 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 71 Diarienummer: KS 2021/112 

 

Trygghetsbokslut 2020 för Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna upprättat Trygghetsbokslut 2020 för Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Arbetet med skydd och säkerhet är brett. Det täcker allt mellan mindre olyckor till 
nationella kriser och krigshandlingar i landet vilket inkluderar händelser som 
föranleder en räddningsinsats. 

2019 antogs Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023 som ska utgöra 
grunden för Sävsjö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Trygghetsbokslutet är en 
årlig uppföljning av handlingsprogrammet med start 2020 och samordnas av 
räddningstjänsten. Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge kommunledning och 
beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet samt möjlighet 
att kunna visa måluppfyllelsen.  

Utöver de av handlingsprogrammet angivna målen så presenteras även statistik över 
de räddningsinsatser som gjorts och aktiviteter kopplade till identifierade risker. I 
trygghetsbokslutet redovisas även särskilda händelser som skett under året. 

Beslutsunderlag 
1. Trygghetsbokslut 2020 för Sävsjö kommun. 
2. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 6 april § 13. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Ida Stenvall, beredskapssamordnare daterad  

den 23 mars 2021. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 11 maj 2021 § 204. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD), Gunnel Svensson (M), Anders Griph (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Fredrik Håkansson (KD) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Kommunikationsavdelningen
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§ 72 Diarienummer: KS 2021/138 

 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige år 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna föreliggande sammanträdesplan år 2022 för kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet föreligger förslag till sammanträdesplan 2022 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet
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§ 73  

 

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. 
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