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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö kommun, måndag 17 juni 2019 kl. 18:30 -
22.25. 

Beslutande Ordinarie ledamöter: Mats Hermansson (M) 
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), frånvarande 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD),jävig § 92 
Anna-Karin Yngvesson (KD), 
frånvarande 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD), frånvarande 
Anders Griph, (KD) 
lsabelle 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 Hvitf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S) 
P-O Ivarsson (S), frånvarande 
Majvor Skoog (S), frånvarande 

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) 
Peter Evertson (SD) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennert Jonasson (SD) 

Tjänstgörande ersättare: 
Dan Thelander (KD) ersätter Daniel 
Karlsson (KD) 
Jonathan Andersson (KD) ersätter Hugo 
Cruz (KD) 
Therese Pettersson (KD) ersätter Anna
Karin Yngvesson (KD) 
Sven Krafft (S) ersätter Majvor Skoog (S) 
Barbro Sandh (S) ersätter P-O Ivarsson 
(S) 
Klas Hjalmarskog (M) ersätter Alexandra 
Wikström Kelemen (M) 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef 
Karolina Olsson, kommunsekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef 

Utses att justera Anders Griph (KD) Christer Sandström (C) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 20 juni 2019 kl. 14.00. 

~r. ............. ~ .. ~ .. .. Paragrafer 82-101 §§ 
Per Danie sson (KD) 

,Alf:~~.{ ....................... . 
~ ... .... . ......... . ...... ....... . 
Anders Griph (KD) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Samma nträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Ans lagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Samma nträdesdatum: 

Anslagsdatum: 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift 

Justering 

~ 

Kommunfullmäktige 

2019-06-17 

2019-06-21 

2019-07-11 

Kommunledningskontoret, Sävsjö kommun 

~ 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
lm kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 
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□Sävsjö 
E kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

§ 97 Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 2019/183 
kommunstyrelsen år 2020 

§ 98 Medborgarförslag om cykelväg mellan 2019/189 
Stockaryd, Vrigstad och Sävsjö 

§ 99 Medborgarförslag om busslinje mellan 2019/190 
Vrigstad och Stockaryd 
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Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

~ 

§82 Diarienummer: KS 2019/157.007 

Valärenden 

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige 

att utse Peter Grahn, Sävsjö, som ersättare för revisor Björn Svensson vid 
granskning av socialnämndens verksamhetsområde 2019-2022. 

Sammanfattning 

Björn Svensson (M) är utsedd revisor med undantag för granskning av 
socialnämndens verksamhetsområde. Som ersättare vid denna granskning 
föreslås Peter Grahn (L), Sävsjö. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från (M) 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Kommunkansliet 
PeterGrahn 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§ 83 

lnformationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till kommunchefens skrivelse avslå kommunrevisionens begäran 
om utökad budgetram, samt 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

1. Förvärv av fastigheten Stockaryd 3:35, Vrigstadvägen, för övningar inom 
räddningstjänsten. (KS § 259) 

2. Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2019-05-20 med ärende om 
kommunrevisionens begäran om utökad ram. 2019/160.007 

3. Ny ledamot i kommunfullmäktige Arne Petersson (M), Rörvik och ny ersättare 
J6zsef Kelemen (M), Sävsjö. 

C6/V16 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§84 Diarienummer: KS 2019/196.041 

Verksamhetsplan 2020-2022 - rambudget 

Kommunfullmäktige beslutar 

att vad gäller ramar för verksamheten besluta 

att kommunfullmäktiges budgetram för 2020 ska vara 1124 ooo kronor, 

att kommunstyrelsens budgetram för år 2020 ska vara 80 133 ooo kronor, 

att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2020 ska vara 310 870 ooo 
kronor, 

att socialnämndens budgetram för år 2020 ska vara 261 249 ooo kronor, 

att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2020 ska vara 23 556 ooo kronor, 

att myndighetsnämndens budgetram för år 2020 ska vara 5 650 ooo kronor, 

att överförmyndarnämndens budgetram för år 2020 ska vara 1 626 ooo kronor, 

att valnämndens budgetram för år 2020 ska vara 5 ooo kronor, 

att revisionens budgetram för år 2020 ska vara 720 ooo kronor, 

att vad gäller finansförvaltningen besluta 

att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,5 % för 2020, 

att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2020 till maximalt 100 ooo ooo kronor, 

att checkräkningskredit i bank under år 2020 får uppgå till maximalt 40 ooo ooo 
kronor, 

att borgensavgiften 2020 i genomsnitt uppgår till 0,4 % för de helägda kommunala 
bolagen, 

att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2020 ska vara 21:92 kronor, 

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2020 beräknas till 
691 217 ooo kronor, samt 

att ge nämnder i uppdrag att till senast den 9 oktober 2019 till ekonomiavdelningen 
inkomma med en verksamhetsplan för 2020 där nämnden också redovisar hur man 
tar i beaktande de överväganden som lett fram till ramen för 2020, 

ceVb 
Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

~ 

att ge nämnder uppdrag att senast den 9 oktober till ekonomiavdelningen inkomma 
med förslag på mål och styrtal för nämndens verksamhetsområde, 

att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att till kommunstyrelsen presentera förslag på 
taxor som kan behandlas av kommunfullmäktige den 16 september, 

att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att till kommunstyrelsen presentera förslag på 
reviderade ekonomiska mål som kan behandlas av kommunfullmäktige 

den 16 septemqer.ÄA, \,.. ~ I n J .r.:yi , en l, t- -h H~~s\.,1t"l4wlVl.cte.n.. eoVl-
samma fattning 'v 
Förslag till budgetram för åren 2020 - 2022 för Sävsjö kommun, samt förslag till 
ramar för nämnder och styrelser under samma period. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 23 maj 2019. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 214. 

3. Budgetöverenskommelse för år 2020. 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 247. 

Yrkanden 

Vid sammanträdet yrkar Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Christer 
Sandström (C), Kerstin Hvirf (S), Fredrik Håkansson (KD), Anette Gustafsson (C), 
Susanne Sjögren (S), Dan Thelander, Anders Griph (KD), Sten-Åke Claesson (C) bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Vid sammanträdet yrkar Stefan Gustafsson på följande tilläggsyrkanden: 

Att vid redovisning av verksamhetsplaner också ta med hur förändring av 
platser i särskilt boende ska fördelas. 
Att vid fullmäktige i september redovisa hur effektiviseringsuppdrag ska 
hanteras inom respektive nämnd. 
Att i samband med beslut om borgensåtagande för finansiering av 
ombyggnation av Sävsjö skyttecenter redovisa hur hyreskostnader för barn
och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd ska hanteras. 

Mats Hermansson (M) redovisar ett förslag till driftsbudget från Moderaterna, och vid 
sammanträdet yrkar han bifall till detta förslag. Kennert Jonasson (SD), Bo Ek (SD), 
Gunnel Svensson (M), Klas Hjalmarsson (M) och Arne Petersson (M) yrkar bifall till 
Moderaternas budgetförslag. 

Stefan Furst (V) yrkar på en höjd kommunalskatt med 50 öre. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns fyra förslag som kommunfullmäktige har att ta 
ställning till. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Mats Hermanssons (M) 
yrkande vad gäller ramarna för verksamheten. Per acklamation finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

U td ra gs bestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

Kennert Jonasson (SD) begär omröstning. 
Ordförande ställer proposition så att de som stöder kommunstyrelsens förslag röstar 
ja och de som stöder Mats Hermanssons yrkande röstar nej. 
Omröstningen utfaller med 24 ja-röster och 13 nej-röster och en ledamot avstår från 
att rösta. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Vad gäller finansförvaltningen ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot 
Stefan Fiirst (V) yrkande. Ordförande finner per acklamation att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bibehålla nuvarande skattesats. 

Vad gäller Stefan Gustafssons (KD) tilläggsyrkande och övriga "att-satser" finner 
ordförande per acklamation att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med övriga 
"att-satser" samt Stefan Gustafssons tilläggsyrkanden (KD). 

Omröstningsresultat i omröstningen om verksamheternas ramar 

Med 24 ja-röster mot 13-nej röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens budgetförslag. En ledamot avstår. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö ml kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

~ 

§ 85 Diarienummer: KS 2019/175.041 

lnvesteringsbudget 2020-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreslagen investeringsbudget för åren 2020 - 2021, med utblick mot 2022, 

att ge nämnder och st}Telser i uppdrag att till ekonomienheten senast den 9 oktober 
2019 redovisa hur investeringsanslaget fördelas inom den ram beslutet anvisar, samt 

att ge Sävebo AB i uppdrag att i samråd med kommunledningskontoret och barn- och 
utbildningsförvaltningen se över möjligheten att investeringskostnaden vid Rörviks 
skola maximeras till 70 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

I bifogad tjänsteskrivelse redovisas kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 
för åren 2020 till 2022. 

Beslutsu nderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 23 maj 2019. 

2. Förslag till investeringar 2020-2023. 

3 . Kommunst}Telsens protokoll 2019-05-21 § 215 och 2019-06-04 § 248. 

Yttranden 

Mats Hermansson (M) och Stefan Furst (V) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och st}Telser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

10 



□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

~ 

§86 Diarienummer: KS 2019/80.109 

Svar på motion (M) om försäljning av ägarandelar i 

Stockarydsterminalen AB 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Från den moderata fullmäktigegruppen har en motion inkommit om försäljning av 
kommunens ägarandelar i Stockarydsterminalen AB och de av kommunen ägda 
markområdena med spåranläggningar som är en förutsättning för att driva terminalen. 

Moderaterna pekar på att kommunen står inför en rad ekonomiska utmaningar i 
framtiden, med bland annat stora investeringar inom förskola, skola och omsorgen. De 
intäkter försäljningen ger ska användas till att stödja dessa investeringar. Genom att 
sälja kommunens andelar ger man också andra aktörer möjlighet att utveckla 
terminalverksamheten till fördel för kommunen som geografiskt närområde. 

Med hänvisning till ekonomiska aspekter, skäl kopplade till hållbarhet, kommunens 
trovärdighet och möjligheten för kommunen att genom markinnehav stimulera 
företagande, föreslås att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från den moderata fullmäktigegruppen. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-05-10. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 216. 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 251. 

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Mats Hermansson (M) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 

Moderaterna 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

rt 

§87 Diarienummer: KS 2019/79.109 

Svar på motion (S) om städning av Torkån i Sävsjö 

Kommunfullmäktige besiutar 

att till kommande år arbeta för att i samverkan med föreningslivet göra städinsatser i 
Sävsjö kommun, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Enligt motion (S) om vårstädning av Torkån, daterad 19 mars 2019 föreslås att 
kommunen under våren anordnar städning av Torkån och intilliggande områden. 
Syftet är att göra området vid Lagunen och ån attraktivare från kräftsumpen till 
industriområdet vid Rike Pelles Gångväg. Serviceförvaltningen anser att uppdraget 
inte är genomförbart med hänvisning till uppdragets omfattning och föreslår istället 
att en förening genomför städningen mot ekonomisk ersättning. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (S) om städning av Torkån, daterad den 18 mars 2019. 

2. Beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2019 § 121. 

3. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 2 maj 2019. 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 217 och 2019-06-04 § 252. 

Beslutet skickas till 

Socialdemokraterna 
Serviceförvaltningen 

cs~ 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§88 Diarienummer: KS 2019/39.109 

Svar på motion (SD) om frysning av kommunala bidrag till 

Kulturhuset 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Från Sverigedemokraterna i Sävsjö har inkommit en motion där man begär att 
kommunens bidrag till Folket Husföreningen i Sävsjö ekonomisk förening ska frysas 
till dess att föreningen offentligt deklarerar att alla politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige i Sävsjö får hyra lokaler i Kulturhuset i Sävsjö på 
samma villkor. 

På en fråga om något politiskt parti som är representerat i kommunfullmäktige i 
Sävsjö är uteslutet från att hyra lokaler svarar föreningen nej. Man betonar att det är 
arrangemangets innehåll som avgör om uthyrning beviljas och inte vilken förening 
som vill hyra lokalen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sverigedemokraterna. 
2. Hyresavtal Kulturhuset. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 218 och 2019-06-04 § 253. 

Yrkanden 

Lars-Ola Helgesson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Susanne Sjögren (S) och Ingrid lvarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag för kommunfullmäktige att ta ställning 
till. Det ena är kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och det andra är Lars 
Helgessons (SD) yrkande att bifalla motionen. Ordförande frågar sedan om 
kommunfullmäktige kan godkänna propositionsordningen och finner per acklamation 
att kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Lars- Ola Helgessons (SD) 
yrkande och finner per acklamation att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp bestående av Lars Helgesson (SD), Mikael 
Svensson (SD), Peter Evertsson (SD), Bo Ek (SD), Kjell Lundkvist (SD), Kennert 
Jonasson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Justering 

Beslutet skickas till 

Sverigedemokraterna 

cs Mt 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
IU kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

fJj 

§ 89 Diarienummer: KS 2019/11.109 

Svar på medborgarförslag om asfaltering av cykelvägen 

mellan Vrigstad och Sunnerby 

Kommunfullmäktige beslutar 

att beakta föreslagen alternativ lösning med hyvling och grusförstärkning i kommande 
Gång- och Cykelvägsplan (GC-plan), samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Gång- och cykelvägen mellan Vrigstad och Sunnerby är belagd med grus och 
medborgarförslagets mening är att den skall förbättras genom asfaltering. 

Serviceförvaltningen bedömer att kostnaden för asfaltering hamnar på runt 650 ooo 
kronor, detta ryms inte inom investeringsbudgeten för gata/park. Ett alternativ till 
asfaltering kan vara hyvling och grusning. 

Besluts underlag 

1. Medborgarförslag 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen 2019-05-10. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 219 och 2019-06-04 § 254. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö 
il3 kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§90 Diarienummer: KS 2019/12.109 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg till 

crossbanan i Vrigstad 

Kommunfullmäktige beslutar 

att beakta sträckningen utmed Stockarydsvägen i den gång- och cykelvägsplan som är 
under framtagande, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Medborgarförslag och skrivelse har lämnats till kommunen med förslag på gång- och 
cykelväg (GC-väg) utmed väg 763, ungefär i höjd med Trävaruvägen fram till 
Hagabanan i Vrigstad. I maj 2018 hade representanter från kommunen, Trafikverket, 
motorcrossbanan/Hagabanan och Vrigstad samhällsförening ett möte på plats i 
Vrigstad gällande detta. Förslag på alternativ sträckning fanns också med från 
kommunens representant. 

Marken söder om väg 763, Stockarydsvägen och dess förlängning förbi infarten till 
Hagabanan, ägs av kommunen, vägen och vägområdet ägs av staten. Skrivelsen, från 
april 2018, föreslog att kommunen skulle bekosta allt material till GC-vägen och 
Vrigstad motorklubb skulle stå för genomförandet. 

Ska en gång- och cykelväg anläggas utmed en statlig väg är det Trafikverket som 
ansvarar för den och anläggande ska ske enligt deras gång- och cykelvägsstandard. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Skrivelse Vrigstad MK. 
3. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 2019-05-06. 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 220 och 2019-06-04 § 255. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 

C6N76 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§ 91 Diarienummer: KS 2019/133.109 

Svar på medborgarförslag om att färdigställa gång- och 

cykelvägen mellan Västra Järnvägsgatan och Du Nords gata 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera att färdigställande av naturstig mellan Du Nords gata - Västra 
Järnvägsgatan, kommer att ske under 2019, samt 

att därmed bifalla medborgarlörslaget. 

Sammanfattning 

Enligt medborgarförslaget uppmanas Sävsjö kommun att färdigställa den planerade 
gång- och cykelvägen mellan Du Nords gata och Västra Järnvägsgatan. Service
förvaltningen bedömer att färdigställande av tidigare planerad naturstig är 
genomförbart under 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarlörslag. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 2019-05-10. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 221 och 2019-06-04 § 256. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

17 



□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§92 Diarienummer: KS 2019/137.041 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Mediacenter 

Jönköpings län år 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende år 2018, 

samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2018. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2018 till medlemskommunerna. Revisorerna för 
Media center Jönköpings Län tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna 
beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna 
årsredovisningen för år 2018, samt bevilja direktionen för Mediacenter Jönköpings 
Län ansvarsfrihet för år 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län, 
daterad den 15 april 2019. 

2. Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län, 
daterad den 15 april 2019. 

3. Revisionsberättelse år 2018 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
Län, daterad den 15 april 2019. 

4. Granskningsrapport från sakkunniga gällande årsredovisningen 2018 för 
Mediacenter Jönköpings Län, daterad den 15 april 2019. 

5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 226 och 2019-06-04 § 261. 

Yrkanden 

Fredrik Håkansson (KD) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

Beslutet skickas till 

Mediacenter Jönköpings län 

cs )rl/6 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§93 Diarienummer: KS 2019/111.041 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets 

samordningsförbund år 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning för Höglandets Samordningsförbund avseende år 2018, 

samt 

att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för Höglandets Samordningsförbund 
ansvarsfrihet avseende år 2018. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Höglandets Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning 
för år 2018 med tillhörande revisionsberättelse och övriga bilagor till 
medlemskommunerna. Revisionen för Höglandets Samordningsförbund bedömer att 
styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Revisionen tillstyrker därmed att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna årsredovisningen för år 2018 samt 
bevilja direktionen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning för Höglandets Samordningsförbund år 2018, daterad 
den 2 april 2019. 

2. Revisionsberättelse för Höglandets Samordningsförbund år 2018 och 
sakkunnigas granskningsrapport, daterad den 3 april 2019. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 228 och 2019-06-04 § 263. 

Beslutet skickas till 

Höglandets Samordningsförbund 

C:5 /Vl-6 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§94 Diarienummer: KS 2019/159.820 

Medfinansiering Skateboardpark 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till skateboardpark och bevilja kommunal 
med.finansiering med maximalt 600 ooo kronor, samt 

att finansiering sker genom utökning av 2019 års driftsbudget. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beviljade 2017-10-16 med.finansiering till IOGT:s skateprojekt 
under förutsättning att den är klar i juni 2019. Då handläggningstiden dragit ut på 
tiden finns inte längre posten med i den utökade investeringsbudgeten. Efter att 
förenklad projektansökan i hast blivit beviljad återkommer ärendet till 
kommunstyrelsen efter behandling i kultur- och fritidsnämnden. Kommunens 
medfinansiering i detta modifierade projekt uppgår till 600 ooo kronor. Företrädare 
för kommunen har fört överläggningar med representanter för IOGT-NTO. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kultur-och fritidsnämnden 2019-04-17 § 46. 

2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen. 
3. Kontrollfrågor ställda till IOGT-NTO Sävsjö Välgång. 
4. Ansökan och beslut Allmänna arvsfonden. 
5. Utdrag Ung Livsstil. 
6. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 229 och 2019-06-04 § 264. 

Yrkanden 

Vid sammanträdet yrkar Lars-Ola Helgesson (SD) avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christer Sandström ( C) yttrar sig. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag som kommunfullmäktige ska ta 
ställning till. Det ena är kommunstyrelsens förslag och det andra är Lars Helgessons 
(SD) yrkande. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan godkänna 
propositionsordning och finner att kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 

Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Lars Helgessons (SD) 
yrkande och finner per acklamation att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
Ul kommun 

Justering 

w 

Beslutet skickas till 

IOGT-NTO 
Serviceförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
lm kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§95 Diarienummer: KS 2019/145.109 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

våren 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag för våren 
2019. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 30 -31 ska kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige redovisa de motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt. Medborgarförslag skall beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att förslaget väcktes. 

För perioden till den 21 maj 2019 påvisar redovisningen att 5 motioner är obesvarade. 
Vidare visar redovisningen att 2 av de obesvarade motionerna, "motion från 
Sverigedemokraterna om frysning av kommunala bidra till Folkets Husföreningen i 
Sävsjö ekonomisk förening/Kulturhuset" samt "motion från socialdemokraterna om 
vårstädning vid Torkån" har beretts av ansvarig förvaltning och ska behandlas av 
kommunstyrelsen den 21 maj 2019. Motionerna kan därmed komma att behandlas av 
kommunfullmäktige den 17 juni. 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag påvisar 11 obesvarade 
medborgarförslag. Vidare visar redovisningen att 5 av de obesvarade 
medborgarförslagen har beretts färdigt av ansvarig förvaltning och kommer att 
behandlas av kommunstyrelsen den 21 maj 2019. Medborgarförslagen kan därmed 
komma att behandlas av kommunfullmäktige den 17 juni. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 10 maj 2019. 

2. Bilaga: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag våren 
2019, daterad den s maj 2019. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 231 och 2019-06-04 § 265. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
IEJ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§96 Diarienummer: KS 2019/167.005 

lnvesteringsbudget för utveckling av 

internkommunikation/intranät 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avsätta 200.000 kronor i 2019 års och 100 ooo kronor i 2020 års 
investeringsbudget för utveckling av internkommunikationen. 

Sammanfattning 

Hösten 2018 inledde kommunikationscheferna i Sävsjö, Vetlanda och Eksjö 
kommuner (SÄ VEK) en samverkan kring utvecklingen av respektive kommuners 
intranät. Åren 2019-2020 kommer projektet att förverkligas i olika steg. Idag talas det 
allt mer om den digitala arbetsplatsen och ambitionen är att bygga något som 
förenklar kommunikation och samarbeten inom och mellan kommuner. Att göra 
projektet tillsammans med Vetlanda och Eksjö innebär stora vinster ekonomiskt och 
kunskapsmässigt, samtidigt som vi kan använda gemensamma personella resurser till 
projektet. 

Sävsjö kommun behöver avsätta medel i sin budget för att kunna ta sin del av 
investeringskostnaderna i projektet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 9 maj 2019. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 233 och 2019-06-04 § 266. 

Beslutet skickas till 

Kommunikationsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

G#/6 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl : kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
im kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§97 Diarienummer: KS 2019/183.006 

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen år 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2020. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för år 
2020 har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 268. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon : 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
ili kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

~ 

§98 Diarienummer: KS 2019/189.109 

Medborgarförslag om cykelväg mellan Stockaryd, Vrigstad 

och Sävsjö 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarlörslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Ett medborgarlörslag har lämnats med efterfrågan på cykelväg mellan Stockaryd, 
Vrigstad och Sävsjö. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarlörslag, daterat den 21 maj 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

C9 Nl6 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§99 Diarienummer: KS 2019/190.109 

Medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och 

Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Enligt ett medborgarförslag som inkom den 21 maj 2019 ser förslagsställaren behov av 
att antalet busslinjer utökas mellan kommunens orter Vrigstad och Stockaryd, Rörvik 
och vidare till Lammhult eller Sävsjö. Förslagsställaren menar att direkta 
kommunikationer mellan kommunens andra orter saknas. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, daterat den 21 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 
IEJ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§ 100 Diarienummer: KS 2019/191.109 

Medborgarförslag om satsning på utegym i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att fler utegym bör finnas i kommunen som är tillgängliga för 
träning året runt och som kan användas av allmänheten. Förslagsställaren menar 
vidare att detta skulle gynna dem som inte har råd med gymkort. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat den 21 maj 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

CG.M6 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-06-17 

Justering 

§ 101 Diarienummer: KS 2019/200.109 

Medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Enligt medborgarförslaget upplevs ljudnivån från järnvägen som störande och 
förslagsställaren menar att kommunen bör påverka Trafikverket att sätta upp 
ljudstaket längs Järnvägsgatan i Stockaryd. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarlörslag, daterat den 26 maj 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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2019-06-17 Tid 18.30 - 22:25 Sekreterare 
Kommunfullmäktiges Jan Holmqvist 
Sammanträde 

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

km 
Stefan Gustafsson (KO) X X 

Bengt Swerlander (KO) X X 

Daniel Karlsson (KO) X 

Erika Mallander Karlsson (KO) X X 

Fredrik Håkansson (KO) X X 

Anna-Karin Yngvesson (KO) X 

Johanna Danielsson (KO) X X 

Hugo Cruz (KO) X 

Anders Griph (KO) X X 

Isabelle Tiderblom (KO) X 

Ludwig Axelsson (KO) X X 

Christer Sandström (C) X X 

Marie Svensson (C) X X 

Anette Gustafsson (C) X X 

Sten-Äke Claesson (C) X X 

Susanne Sjögren (S) X X 

Göran Häll (S) X X 

Ingrid Ivarsson (S) X X 

Kerstin Hvirf (S) X X 

Lena Persson (S) X X 

Eva Johansson (S) X X 

P-0 Ivarsson (S) X 

Majvor Skoog (S) X 

Mats Hermansson (M) X X 

Alexandra Wikström Kelemen (M) X 

Arne Petersson (M) X X 

Gunnel Svensson (M) X X 

Alf Wihren (M) X X 

Hans Svensson (M) X X 

Stefan Furst (V) X X 



2019-06-17 Tid 18.30 - 22:25 Sekreterare 
Kommunfullmäktiges Jan Holmqvist 
Sammanträde 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja .Nej Avst Antal 
km 

Lars-Ola Helgesson (SD) X X 

Mikael Svensson (SD) X X 

Bo Ek (SD) X X 

Peter Evertson (SO) X X 

Kjell Lundkvist (SD) X X 

Kennert Jonasson (SD) X X 

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

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

Per Danielsson, ordförande (KD) X X 

Närvaro 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Antal 
km 

Dan Thelander (KD) X X 

Therese Pettersson (KD) X X 

Jonathan Andersson (KD) X X 

Sven Krafft (S) X X 

Barbro Sandh (S) X X 

Klas Hjalmarskog (M) X X 

jumrn0v ;; 73 2~ 13 1 



Medborgarförslag- Sävsjö kommun 

Verktyg 

Page 1 of3 

.. V 
SAVSJÖ KOMMUN 

Kommunkansliet 

2019-05-22 

Inskickat: 

Handläggare: 

2019-05-2114:28 av SABINA JOHANSSON O.nr.2.c.{o/,t.9..~ .. ;.! 0 9 
Ingen handläggare tilldelad [Ta ärendet] (/manage/flowinstanceadmin/steal/1213) 

:: Visa ärende :: Ärendehistorik Q Meddelanden (O) • l Interna noteringar (0) 

1. Medborgarförslag 

Medborgarförslag• 

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan kommas att publiceras på kommunens 

webbplats. 

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag* 

Motivera varför du anser att förstaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske. 

En cykelväg mellan Stockaryd, Vrigstad och Sävsjö. 

Så kan man undvika att cykla på stora vägen och man kan cykla istället för att ta bil så fort man exempelvis ska från Vrigstad till Sävsjö 

2. Personuppgifter 

Personuppgifter• 

För- och efternamn 
SABINA JOHANSSON 

Adress 
FASANVÄGEN 5 

1 Telefon 
0720258616 

E-postadress 
sabina.johansson@Outlook.com 

Mobiltelefon 

Notifieringar 

Postnummer och ort 
576 94 Stockaryd 

https://sj alvservice.savsj o .se/manage/flowinstanceadmin/ overview/1213 2019-05-21 



Medborgarförslag - Sävsjö kommun 

Kontakta Sävsjö kommun 

Telefon 

0382-152 00 

E-post 

kommun@savsjo.se (mailto: kommun@savsjo.se) 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö 

Postadress 

Sävsjö kommun 

576 80 Sävsjö 

Copyright© Sävsjö kommun 

Organisationsnummer: 212000-0563 

https://sjalvservice.savsjo.se/manage/flowinstanceadmin/overview/1213 
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Medborgarförslag - Sävsjö kommun Page 1 of 3 

Verktyg 

SÄVSJÖ KOMMUN 
Kommunkansliet 

2019 -05- 2 2 

V 

Inskickat: 

Handläggare: 

2019-05-2114:49 av Ove Martin Kaufeldt 

Ingen handläggare tilldelad [Ta ärendet] (/manage/flowinstanceadJ?rlm•i?r~Jt' .. L1.~ .. 1 O'i 

:: Visa ärende ·- :: Ärendehistorik Q Meddelanden (O) i Interna noteringar (O) 

1. Medborgarförslag 

Medborgarförslag• 

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan kommas att publiceras på kommunens 

webbplats. 

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag* 

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske. 

Det skulle vara bra med någon form av busslinje till/från Vrigstad åt Stockaryd och därifrån vidare antingen åt Rörvik och Lammhult eller 

Sävsjö. Det skulle räcka med vardagar och 2-3 turer på morgonen och 2-3 turer på eftermiddag/tidig kväll. Som det är just nu saknas all form av 

kommunikation mellan Vrigstad och Stockaryd, utan allt måste gå via Sävsjö vilket knappast är till fördel för folk som inte kan eller vill åka bil 

mellan orterna. 

2. Personuppgifter 

Personuppgifter* 

För- och efternamn 

Ove Martin Kaufeldt 

Adress 

FASANVÄGEN 5 

Telefon 
+46705298841 

E-postadress 
ove.kaufeldt@shin-ken.se 

Mobiltelefon 

Postnummer och ort 
576 94 Stockaryd 

https://sjalvservice.savsjo.se/manage/flowinstanceadmin/overview/1214 2019-05-21 



) 

Medborgarförslag - Sävsjö kommun 

Kontakta Sävsjö kommun 

Telefon 

0382-152 00 

E-post 

kommun@savsjo.se (mailto: kommun@savsjo.se) 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö 

Postadress 

Sävsjö kommun 

576 80 Sävsjö 

Copyright © Sävsjö kommun 

Organisationsnummer: 212000-0563 

https://sjalvservice.savsjo.se/manage/flowinstanceadmin/overview/1214 
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Medborgarförslag - Sävsjö kommun Page 1 of 3 

Verktyg SÄVSJÖKOMM 
Kommunkansli~ N 

2019-05-22 

V 

Inskickat: 2019-05-2115:24 av ANN I CA JOHANSSON D.nr;?..Ql.,7 !.!.<z.l.: I Ö <-'\ 

Ingen handläggare tilldelad [Ta ärendet] (/manage/flowinstanceadmin/steal/12~ j' Handläggare: 

:: Visa ärende ·- :: Ärendehistorik Q Meddelanden (0) • l Interna noteringar (0) 

1. Medborgarförslag 

Medborgarförslag* 

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan kommas att publiceras på kommunens 

webbplats. 

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag* 

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske. 

Kommunen borde satsa på utomhusgym som är tillgängliga för allmänheten att träna i året runt. Det skulle gynna även de som inte har råd 

med gym kort. Lämpliga platser att sätta upp gym är på kommunal mark, tex i närheten av befintliga idrottsplatser, badplatser eller parker där 

människor ändå rör sig och kan ta del av gymmen. Bifogar bilder från ett utegym i Nälsta (Stockholm). 

I Vill du bifoga dokument kan du göra det här 

2. Personuppgifter 

Personuppgifter* 

För- och efternamn 
ANNICA JOHANSSON 

Adress 
FASANVÄGEN 5 

Telefon 
0735523881 

Postnummer och ort 
576 94 Stockaryd 

https:/ /sj alvservice. savsjo.se/manage/flowinstanceadmin/ overview/1215 2019-05-21 



Medborgarförslag - Sävsjö kommun 

Kontakta Sävsjö kommun 

Telefon 

0382-152 00 

E-post 

kommun@savsjo.se (mailto: kommun@savsjo.se) 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö 

Postadress 

Sävsjö kommun 

576 80 Sävsjö 

Copyright © Sävsjö kommun 

Organisationsnummer: 212000-0563 

https ://sj alvservice.savsjo.se/manage/flowinstanceadmin/ overview/ 1215 
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Medborgarförslag - Sävsjö kommun 

Inskickat: 

Handläggare: 

:: Visa ärende 

1. Medborgarförslag 

Medborgarförslag• 

2019-05-2613:16 av BERNE HÖGBERG 

lll Carina Hjertonsson (carhje) 

:: Ärendehistorik Q Meddelanden (0) 

Verktyg 

• l Interna noteringar (0) 

Page 1 of 3 

SÄ.VSJÖ KOMM.UN 
Kommunkansliet 

1019 -05- 1 7 

V 

o.nJ..n~/2.QQ.:.ltl 

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan kommas att publiceras på kommunens 

webbplats. 

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag• 

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske. 

Många Stockarydsbor upplever ljudnivån från järnvägen väldigt störande. 

Detta gäller särskilt området kring butiken i samhället. (En plats som många 

av oss återkommande besöker.) 

Med tanke på den täta tågtrafiken längs stambanan, blir det inte många ?luckor? 

för att göra sej hörd i normal samtalston. 

Då Trafikverket för närvarande gör Inventeringar utmed Södra stambanan, vore det ett 

utmärkt tillfälle för Sävsjö kommun att aktivt påverka så att Stockaryd får ett ljudstaket 

längs järnvägen. 

Mitt förslag är att: Kommunen på ett aktivt sätt påverkar Trafikverket sätta upp ljudstaket 

längs Järnvägsgatan i Stockaryd. 

Mvh /Berne Högberg 

2. Personuppgifter 

Personuppgifter* 

För- och efternamn 

BERNE HÖGBERG 

Adress 

JÄRNVÄGSGATAN 5 

Postnummer och ort 

576 94 Stockaryd 

https://sj alvservice.savsj o.se/manage/flowinstanceadmin/overview/123 3 2019-05-27 



Medborgarförslag - Sävsjö kommun 

Kontakta Sävsjö kommun 

Telefon 

0382-152 00 

E-post 

kommun@savsjo.se (mailto: kommun@savsjo.se) 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö 

Postadress 

Sävsjö kommun 

576 80 Sävsjö 

Copyright © Sävsjö kommun 

Organisationsnummer: 212000-0563 

https://sjalvservice.savsjo.se/manage/flowinstanceadmin/overview/1233 
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