
□Sävsjö 
IU kommun 

Tillkännagivande 
2019-05-09 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, 
Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 maj 2019 klockan 18.30. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. 
Du kan även följa sammanträdet via webb-TV på kommunens webbplats 
www.savsjo.se. 
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Eksjöhofgårdssjön 

9 Svar på medborgarförslag om farthinder på Östra Esplanaden 
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10 Svar på medborgarförslag att om att trädgårdskärl ska ingå i 
taxan 
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□Sävsjö El kommun 

Tillkännagivande 
2019-05-09 

Besöksad ress 

Djurgårdsgatan 1 

15 Områdesbestämmelser för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö 
gamla kyrka. 

16 Anhållan om investeringsmedel till informations- och 
kommunikationsutrustning, IKT 

17 Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 2018 samt 
godkännande av förskott på partistöd 2019 

18 Redovising av partistöd för Socialdemokraterna 2018 samt 
godkännande av förskott på partistöd 2019 

19 Redovisning av partistöd för Centerns kommunkrets 2018 

samt godkännande av förskott på partistöd 2019 

20 Redovisning av partistöd för Vånsterpartiet 2018 samt 
godkännande av förskott på partistöd på för år 2019 

21 Begäran om förlängd disponering av integrationsfonden 

Per Danielsson (KD) 

Ordförande 

Jan Holmqvist 

Sekreterare 

2019/71 

2019/82 

2019/154 

2019/153 

2019/78 

2019/152 

2019/30 

Tillkännagivandet sänds till ledamöter samt ersättare. För övriga finns 
tillkännagivandet med handlingar tillgängliga på kommunkansliet och på kommunens 
webbplats www.savsjo.se. 

Bilagor 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-07. 

2. Särskilda bilagor till ärenden nr 5, 15, 17-21. 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Plats och tid 

Beslutande 

Vallsjösalen, Sävsjö kommun, Sävsjö kommun, måndag 20 maj 2019 kl. 18:30 - till 
19:36. 

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) 
Fredrik Håkansson (KD) 
Anna-Karin Yngvesson (KD),frånvarande 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph, (KD) 
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
Ludwig Axelsson (KD) 
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) 
Majvor Skoog (S) 

Mats Hermansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Patrik Christierson (M) 
Gunnel Svensson (M) §§ 60 - 81 
Alf Wihren (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Fiirst (V) 
Lars-Ola Helgesson (SD) 
Mikael Svensson (SD) 
Bo Ek (SD), frånvarande 
Peter Evertson (SD), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) 
KennertJonasson (SD) 

'fjänstgörande ersättare: 
Benjamin Petersson (KD), ersätter 
Isabelle Tiderblom (KD) 
J onathan Andersson (KD) ersätter 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Kenneth Larsson (SD) ersätter Peter 
Evertson (SD) 
Sven Krafft (S) ersätter Eva Johansson 
(S) 
Roland Svensson (SD) ersätter Bo Ek 
(SD) §§ 61- 81 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Karolina Olsson, kommunsekreterare 
Ilan Leshem, Emäförbundet 
Anders Gustafsson, Emåförbundet 

Utses att justera Stefan Furst (V) Hugo Cruz (KD) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunkansliet fredagen den 24 maj kl. 14:00. 

Paragrafer 60- 81 §§ 

Per Danielsson (KD) 

.... ~ ....... ~ .... 
Karolina Olsson 

Stefan Furst (V) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

An slagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

An slagsdatum: 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

Kommunfullmäktige 

2019-05-20 

2019-05-26 

2019-06-15 

Förvaringsplats för protokollet: Närarkivet på kommunkansliet, Sävsjö kommun 

Underskrift 
/w/ . ~ 

...... ~ .................................................. . 
Karolina Olsson 

Justering .:,:::- Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Utdragsbestyrkande 

'- ~
11 

f._ _ ,_,,,. Telefon: 0382-152 00 

~ ~ Mejl : kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 60 Infonnationsärenden 2019/166 

§ 61 Valärenden 2019/143 

§ 62 Fråga om jäv för kommunal revisor 2019/157 

§ 63 överenskommelse om fastighetsreglering 2019/59 
Eksjöhovgård 7:1 och Brädan 2 

§ 64 Rekommendation till kommunerna om 2019/129 
gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

§ 65 Svar på medborgarförslag om belysning vid 2019/28 
Eksjöhofgårdssjön 

§ 66 Svar på medborgarförslag om farthinder på 2019/10 
Östra Esplanaden mot Hägneskolan 

§ 67 Svar på medborgarförslag att om att 2019/9 
trädgårdskärl ska ingå i taxan 

§ 68 Fastställande av plan för suicidprevention för 2019/95 
Sävsjö kommun 

§ 69 Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet 2019/56 

§70 Tillståndsgivning enligt nya tobakslagen 2019/84 

§ 71 Upprustning av delar av vägarna i 2018/186 
Vallsjöområdet 

§72 Områdes bestämmelser för riksintresset 2019/71 
Vallsjö vid Vallsjö gamla kyrka . 

§ 73 .Anhållan om investeringsmedel till 2019/82 
informations- och 
kommunikationsutrustning, IKT 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Utdrags bestyrkande 

"Ä /Jf,. _ ,:,-. r---- Telefon: 0382-152 00 --{tVr ~ Mejl: kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö 
im kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

§ 74 Redovisning av partistöd för 2019/154 
Kristdemokraterna 2018 samt godkännande 
av förskott på partistöd 2019 

§ 75 Redovising av partistöd för 2019/153 
Socialdemokraterna 2018 samt godkännande 
av förskott på partistöd 2019 

§ 76 Redovisning av partistöd för Centerns 2019/78 
kommunkrets 2018 samt godkännande av 
förskott på partistöd 2019 

§77 Redovisning av partistöd för Vånsterpartiet 2019/152 
2018 samt godkännande av förskott på 
partistöd på för år 2019 

§ 78 Begäran om förlängd disponering av 2019/30 
integrationsfonden 

§79 Anmälan av motion (V) om riskinventering 2019/185 
av äldre soptippar avseende läckor av 
miljöfarligt lakvatten 

§ 80 Anmälan av motion (V) angående säkrare 2019/186 
trafik utanför Stockaryds skola 

§ 81 Medborgarförslag om att anlägga 2019/187 
discgolfbana i Sävsjö kommun 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Justering J Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

~1~ Mejl: kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö 
U kommun 

§60 

I nformationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

1. Vid sammanträdet informerar företrädare för Emåförbundet om dess 
verksamhet. 2019/166.106 

2. Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. 
2019/69.012 (KS 2019-05-07 § 194) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

§ 61 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/143.111 

Valärende - Avsägelse av uppdrag från Patrik Christierson, M 

Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen 

att godkänna avsägelsen som ledamot i kommunfullmäktige (M) och anmäla detta till 
länsstyrelsen för ny sammanräkning till ledamot i kommunfullmäktige, samt 

att entlediga Patrik Christierson (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
från och med 2019-05-21. 

Sammanfattning 

Patrik Christierson (M) avsäger sig uppdragen som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2019-05-21. 

Beslutet skickas till 

Patrik Christierson 
Länsstyrelsen 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
im kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Justering • ~ 

~ ): 

§ 62 Diarienummer: KS 2019/157.007 

Fråga om jäv för kommunal revisor 

Kommunfullmäktige beslutar 

att vad gäller Björn Svensson (M), Stockaryd, upphäva tidigare beslut i 
kommunfullmäktige 2018-12-17 § 40 om val av kommunal revisor för mandatperioden 
2019-2022, 

att utse Björn Svensson (M) till kommunal revisor för mandatperioden 2019-2022, 

med undantag för särskild revision inom ramen för socialnämndens 
verksamhetsområde, 

att överlämna till kommunens valberedning att komma med förslag på ersättare för 
Björn Svensson som kommunal revisor vid särskild granskning av socialnämnden för 
mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 

Björn Svensson (M) är av kommunfullmäktige vald kommunal revisor. Samtidigt är 
hans hustru ordinarie ledamot av socialnämnden. Av detta skäl finns risk att jäv kan 
föreligga i de fall kommunrevisionen genomför en särskild granskning av 
socialnämnden eller något av dess verksamhetsområden. Björn Svenssons uppdrag 
som kommunal revisor bör därför avgränsas från sådana granskningar. 

Samtidigt ställer kommunallagen krav på att det ska finnas minst fem revisorer vid 
alla typer av granskningar. En ersättare bör därför utses för Björn Svensson vid 
särskild granskning av socialnämndens ansvarsområde. 

Yrkanden 

Mats Hermansson (M) yrkar att en aktualitetsprövning av revisionens reglemente som 
fastställdes av kommunfullmäktige, 2006 11-20 § 19, genomförs. 

Beslutsunderlag 

1. 1]änsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-30 

Beslutet skickas till 

Björn Svensson 
Valberedningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

§63 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/59.253 

Överenskommelse om fastighetsreglering Eksjöhovgård 7:1 

och Brädan 2 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering av ca 16 ooo m2 från 
Eksjöhovgård 7:1 till Brädan 2, samt 

att utse kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson att underteckna handlingar 
med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning 

År 2007 beslutade kommunfullmäktige om överlåtelse av Sävsjö Eksjöhovgård 7:1 till 
Holst Gräv AB. Köpehandlingar upprättades men den fastighetsbildning som krävdes 
har inte genomförts och därmed har heller inte fastighetens lagfart överförts till 
köparen. För att kunna genomföra förvärvet har nya överlåtelsehandlingar upprättats. 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om fastighetsreglering. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 184. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Holst Gräv AB 
Myndighetsförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
lm kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

§64 Diarienummer: KS 2019/129.700 

Rekommendation till kommunerna om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta SKLs rekommendation att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 tkr årligen vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har vid sammanträde 
den 14 december 2018 beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt till 
SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar med mera) och nationell 
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 tkr årligen vilket innebär 
1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

Besluts underlag 

1. Följebrev SKL 2019-03-06. 
2. Socialnämndens protokoll 2019-04-03 § 55. 
3. 'ljänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-03-19. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 185. 

Beslutet skickas till 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Socialnämnden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
lal kommun 

§65 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/28.109 

Svar på medborgarförslag om belysning vid 

Eksjöhofgårdssjön 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till att det inte är möjligt att garantera säkerheten på isen, inte 
tillgodose medborgarforslaget, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslaget innebär att belysning bör sättas upp runt området vid Eksjöhofgårdssjön för 
att skapa förutsättningar att använda området när det är mörkt. 

Serviceförvaltningen anser att det inte är ansvarsfullt att sätta upp belysning som 
uppmuntrar till skridskoåkning, eftersom det inte är möjligt att garantera säkerheten. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om belysning vid Eksjöhofgårdssjön, daterad den 24 januari 
2019. 

2. 'fjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-03-31. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 186 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 

Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

§66 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/10.109 

Svar på medborgarförslag om farthinder på Östra Esplanaden 

mot Hägneskolan 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, med hänvisning till pågående projektering av nyproduktion av förskola och 
tillagningskök på fastigheten Ripan 14, notera att även trafikmiljön kommer att ses 
över, samt 

att därmed anse medborgarlörslaget besvarat. 

Sammanfattning 

För att förbättra trafiksituationen på Östra Esplanaden, delen mot Hägneskolan, 
föreslås att två farthinder sätts upp. 

Gata/parkavdelningen bedömer att det är komplicerat att placera farthinder på 
sträckan med anledning av infarterna till fastigheterna. Efter planerad byggnation av 
förskola och tillagningskök på fastigheten Ripan 14 kommer trafikmiljön att ses över. 

Besl utsunderlag 

1. Medborgarlörslag om farthinder på Östra Esplanaden mot Hägneskolan, 
daterat den 11 januari 2019. 

2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-03-27. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 187. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
im kommun 

§67 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/9.109 

Svar på medborgarförslag att om att trädgårdskärl ska ingå i 

taxan 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till upprättad skrivelse, avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att det trädgårdskärl som Njudung 
Energi tillhandahåller ska ingå i den befintliga renhållningstaxan. 
Förslaget är intressant och skulle för många kunna ersätta den service som 
tillhandahållits vid kommunens ristippar. 

Om det skulle genomföras skulle det dock få en konsekvens som inte är förenlig med 
aktuell lagstiftning. Enligt kommunallagen 2 kap § 3 ska kommunen behandla sina 
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Om trädgårdskärlet 
skulle ingå i ordinarie renhållningstaxa innebär det att den grupp av medborgare som 
kan nyttja trädgårdskärlet, framförallt villaägare, gynnas på bekostnad av de som inte 
kan det, framförallt de som bor i flerfamiljshus. 

Avslutningsvis bör konstateras att tjänsten med trädgårdskärl är en service som fler än 
idag bör använda. Både ur miljö- och användarperspektiv är den på många sätt bättre 
än de tjänster som finns idag. 

Yrkanden 

Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om att trädgårdskärl ska ingå i taxan, daterat den 11 januari 
2019. 

2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 189. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
'W kommun 

§68 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/95.003 

Fastställande av plan för suicidprevention för Sävsjö 

kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom föreslagen Plan för suicidprevention. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har, på uppdrag av kommunfullmäktige, upprättat en plan för 
suicidprevention. Syftet med planen är att genom aktivt förebyggande arbete och ökad 
kunskap minska antalet suicid för suicidförsök i Sävsjö kommun. 

Planen har sänts på remiss till samtliga nämnder, kommunala råd och synpunkter har 
inhämtats från Polisen och Region Jönköpings län. 

Socialnämnden har ställt sig bakom föreliggande plan. 

Yrkanden 

1. Bengt Swerlander (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
2. Patrik Christierson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-03-13 § 42. 

2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-03-06. 

3. Plan för suicidprevention. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 190 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
S kommun 

§ 69 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/56.106 

Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga upprättad årsredovisning från Höglandsförbundet 2018 till handlingarna, 
samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 

Direktionen för Höglandsförbundet har skickat årsredovisning 2018 till 
medlemskommunerna. 

Jäv 

På grund av jäv deltar ej Stefan Gustafsson (KD) och Christer Sjögren (S) i 
handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från Höglandsförbundet 2019-03-29 § 15. 

2. Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 193. 

Beslutet skickas till 

Höglandsförbundet 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

14 



□Sävsjö la kommun 

Sammanträdes protokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

§70 Diarienummer: KS 2019/84.003 

Tillståndsgivning enligt nya tobakslagen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att myndighetsnämnden ska hantera tillståndsgivning för tobaksförsäljning, samt 

att godkänna revideringen av myndighetsnämndens reglemente. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har enligt beslut 2019-03-07 § 29 begärt revidering av 
myndighetsnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter som ersätter tobakslagen (1998:581) samt att 
hanteringen av tillståndsgivningen för tobaksförsäljningen ska tillfalla 
myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden föreslår därmed att lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter ersätter tobakslagen (1998:581) i 2 § punkt 4. 
Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen som övergripande 
organisatoriska styrdokument ska i första hand godkännas av kommunfullmäktige. 
Den föreslagna revideringen av myndighetsnämndens reglemente samt 
tillståndsgivningen som är av mindre omfattning föreslås dock beslutas av 
kommunstyrelsen för att sedan anmälas till kommunfullmäktige vid nästkommande 
sammanträde. 

Yrkanden 

Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från myndighetsförvaltningen, daterad den 27 februari 2019. 
2. Beslut från myndighetsnämnden 2019- 03-07 § 29 
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 5 april 2019. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 195. 

Beslutet skickas till 

Myndighetsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrka nde 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Justering 

§ 71 Diarienummer: KS 2018/186.311 

Upprustning av delar av vägarna i Vallsjöområdet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att rusta upp vägarna enligt beskrivet förslag till en kostnad av 645 ooo kronor, samt 

att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Sammanfattning 

Kommunen har ägt och planlagt stora områden för bostadsändamål i Vallsjöområdet. 
Räddningstjänsten har påtalat brister på några vägsträckor i Vallsjöbaden och Solvik 
som begränsar framkomligheten vid utryckningsinsatser och försvårar 
vinterunderhåll. Som ett led i att genomföra detaljplanerna i Vallsjöbaden och Solvik 
har Sävsjö kommun ansökt om att Lantmäteriet ska upprätta gemensamhets
anläggningar för vägarna i Vallsjöområdet, samt naturmarken i Solvik. Kostnaden 
beräknas till cirka 645 ooo kronor. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-04-05. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-16 § 168. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

16 



□Sävsjö El kommun 

§ 72 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/71.213 

Områdesbestämmelser för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö 

gamla kyrka. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ta upprättat granskningsutlåtande som sitt eget, samt 

att anta förslaget till Områdes bestämmelser för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö gamla 
kyrka. 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har upprättat förslag till Områdes bestämmelser för 
riksintresset Vallsjö vid Vallsjö gamla kyrka, Sävsjö kommun, som har varit föremål 
för granskning under tiden 2018-12-20 - 2019-01-28. I granskningsutlåtandet 
sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med kommentarer med eventuella 
åtgärder till följd av yttrandet. 

Jäv 
På grund av jäv deltar ej Christer Sjögren (S) i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen 2019-02-15. 

2. Planhandlingar. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 198. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Myndighetsförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

17 



□Sävsjö 
lm kommun 

§73 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/82.042 

Anhållan om investeringsmedel till informations- och 

kommunikationsutrustning, IKT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avsätta maximalt 7 44 ooo kronor till stulen och skadad IKT-utrustning till 
Hägneskolan, samt 

att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Sammanfattning 

Hägneskolan har under våren utsatts för inbrott. Efter noggrann inventering har barn
och utbildningsförvaltningen lämnat en redovisning av vad som stulits och skadats så 
att nyinköp krävs avseende utrustning för informations- och kommunikationsteknik, 
IKT. Värdet av detta uppgår till 744 ooo kronor. 

Yrkanden 

Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen 2019-03-29. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 200. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 

18 



□Sävsjö 
U kommun 

§ 74 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/154.104 

Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 2018 samt 

godkännande av förskott på partistöd 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2019 med 99 ooo kronor. 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2018 tillsammans med ett granskningsintyg 
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-26. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 200. 

Beslutet skickas till 

Kristdemokraterna 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Justering 

§75 Diarienummer: KS 2019/153.104 

Redovising av partistöd för Socialdemokraterna 2018 samt 

godkännande av förskott på partistöd 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2019 med 78 ooo kronor. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om 
hur partistödet har använts för 2018 tillsammans med ett granskningsintyg. 
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-26. 

2. Redovisning partistöd. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 202. 

Beslutet skickas till 

Socialdemokraterna 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

20 



□Sävsjö El kommun 

Sa mmanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Justering 

~ 

§76 Diarienummer: KS 2019/78.103 

Redovisning av partistöd för Centerns kommunkrets 2018 

samt godkännande av förskott på partistöd 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2019 med 43 ooo kronor. 

Sammanfattning 

Centerns kommunkrets i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2018 tillsammans med ett granskningsintyg. 
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-26. 

2. Redovisning av partistöd. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 203. 

Beslutet skickas till 

Centerns kommunkrets 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

§ 77 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/152.104 

Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet 2018 samt 

godkännande av förskott på partistöd på för år 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
för 2019 med 22 ooo kronor. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2018 tillsammans med ett granskningsintyg. 
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-26. 

2. Redovisning av partistöd. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 204. 

Beslutet skickas till 

Vånsterpartiet 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

22 



□Sävsjö 
IU kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Justering 

§ 78 Diarienummer: KS 2019/30.133 

Begäran om förlängd disponering av integrationsfonden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att integrationsfonden får fortsätta disponeras till och med utgången av år 2020. 

att kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde i juni får en redovisning om 
hur pengarna i integrationsfonden har disponerats hittills. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om att kommunens integrationsfond får 
användas under perioden 2016-2018. Då fonden ännu inte är slut och medlen 
fortfarande efterfrågas begär kommunchefen att fonden får fortsätta disponeras till 
och med utgången av år 2020. 

Yrkanden 

1. Mats Hermansson (M) yrkar att kommunfullmäktige vid nästkommande 
sammanträde i juni får en redovisning om hur pengarna i integrationsfonden 
har disponerats hittills. 

2. Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
3. Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till Mats Hermanssons (M) 

tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om föreslagen propositionsordning kan godkännas och finner per 
acklamation att kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner per acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Mats 
Hermanssons (M) tilläggsyrkande och finner per acklamation att kommunfullmäktige 
bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-04-30. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 205. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
IU kommun 

§79 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/185.109 

Anmälan av motion (V) om riskinventering av äldre soptippar 

avseende läckor av miljöfarligt lakvatten 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

I en motion som inkom den 17 maj 2019 från Vånsterpartiet lyfts frågan om läckage 
från äldre och "täckta" soptippar i kommunen. Motionären föreslår därmed att 
samtliga äldre soptippar i kommunen riskinventeras så det inte förekommer läckor av 
giftigt lakvatten. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (V) om riskinventering av äldre soptippar avseende läckor av 
miljöfarligt lakvatten, daterad den 17 maj 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö El kommun 

§80 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/186.109 

Anmälan av motion (V) angående säkrare trafik utanför 

Stockaryds skola 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Enligt motion angående säkrare trafik utanför Stockaryds skola som inkom den 17 maj 
2019 från Vänsterpartiet föreslås att åtgärder för säkra trafikområdet utanför skolan 
utreds. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (V) angående säkrare trafik utanför Stockaryds skola, daterad den 17 
maj 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

25 



□Sävsjö El kommun 

§81 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-05-20 

Diarienummer: KS 2019/187.109 

Medborgarförslag om att anlägga discgolfbana i Sävsjö 

kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgatförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

I ett medborgatförslag som inkom den 17 maj 2019 föreslås att Sävsjö kommun 
anlägger en discgolfbana. Förslagsställaren menar att discgolf är en växande och 
förmånlig sport som familjer kan utöva tillsammans. Den närmaste discgolfbanan 
finns för närvarande i Vetlanda. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgatförslag om att anlägga discgolfbana i Sävsjö kommun, daterad den 
17maj 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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2019-05-20 Tid 18.30 - 19:36 Sekreterare 
Kommunfullmäktiges Karolina Olson 
Sammanträde 

Ordinarie ledamöter Närvaro 
Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Antal 

km 
Stefan Gustafsson (KD) 1 

Bengt Swerlander (KD) 1 

Daniel Karlsson (KD) 1 

Erika Mallander Karlsson (KD) 1 

Fredrik Håkansson (KD) 1 

Anna-Karin Yngvesson (KD) X 

Johanna Danielsson (KD) 1 

Hugo Cruz (KD) 1 

Anders Griph (KD) 1 

Isabelle Tiderblom (KD) X 

Ludwig Axelsson (KD) 1 

Christer Sandström (C) 1 

Marie Svensson (C) 1 

Anette Gustafsson (C) 1 

Sten-Åke Claesson (C) 1 

Susanne Sjögren (S) 1 

Göran Häll (S) 1 

Ingrid Ivarsson (S) 1 

Kerstin Hvirf (S) 1 

Lena Persson (S) 1 

Eva Johansson (S) X 

P-O Ivarsson (S) 1 

Majvor Skoog (S) 1 

Mats Hermansson (M) 1 

Alexandra Wikström Kelemen (M) 1 

Patrik Christierson (M) 1 

Gunnel Svensson (M) §§ 60-81 1 

Alf Wihren (M) 1 

Hans Svensson (M) 1 

Stefan F0 rst (V) 1 



2019-05-20 Tid 18.30 - 19:36 Sekreterare 
Kommunfullmäktiges Karolina Olson 
Sammanträde 

Närv Frånv la Nej Avst la Nej Avst Antal 
km 

Lars-Ola Helgesson (SD) 1 

Mikael Svensson (SO) 1 

Bo Ek (SD) X 

Peter Evertson (SO) X 

Kjell Lundkvist (SD) 1 

Kennert Jonasson (SD) 1 

Bo Nilvall, 2:e vice ordf (M) 1 

Christer Sjögren, 1:e vice ordf (S) 1 

Per Danielsson, ordförande (KD) 1 

Närvaro 

Närv Frånv Ja Nej Avst la Nej Avst Antal 
km 

Benjamin Petersson (KD) 1 

Jonathan Andersson (KD) 1 

Sven Krafft (S) 1 

Kenneth Larsson (SO) 1 

Roland Svensson (SO) §§ 61- 81 1 




