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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 19 mars 2018 
klockan 18.30 – 19.30 

Beslutande  
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), 
Erika Mallander Karlsson (KD), Majvor Skoog (S), Lilian Sjöberg Wärn,  
Bo-Göran Svensson (SD), Tobias Norén (SD), Arne Årevall (SD), Kenneth 
Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare: Helmer Andersson (KD) för Gunilla Andersson, 
Anders Griph (KD) för Erika Mallander Karlsson, Christer Petersson (S) för 
Majvor Skoog, Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn 

 
Övriga deltagare 

 
Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Representanter för Energikontor Norra Småland: 
Carlos Pettersson och Jonas Ekström, § 21 
 

 

Utses att justera Christer Sjögren (S) och Hans Svensson (M)   

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 23 mars 2018 klockan 10.00 

 Ordförande ....................................................................................... Paragrafer 21 - 25 
  /Per Danielsson/ ............................. 

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

  
Justerande 

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

  /Christer Sjögren/                            /Hans Svensson/ 

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

Organ Kommunfullmäktige  

 
Sammanträdesdatum 

 
2018-03-19 

 

Datum för  
anslags uppsättande 

 
2018-03-23 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2018-04-19 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Kommunkansliet 

  

 
 
Underskrift 

 
........................................................................... 
/Carina Hjertonsson/ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
  KF § 21 
 

Anmälningsärenden 
 

 Föredragning kring biogas, Carlos Pettersson och Jonas 
Ekström från Energikontor Norra Småland. 

 Revisionsrapporter 
 Ny ledamot i kommunfullmäktige Kenneth Larsson (SD) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.  
 
- - - - - 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 

51.2018.111     KF § 22 
 
Valärende 
 
Mikael Sterner (S) begär entledigande från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB. 

 
Beslut  På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige  
 

att entlediga Mikael Sterner (S), från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB, som företrädare för Sävsjö 
kommun, samt 

 
att föreslå Lena Svensson Webb (S), Sävsjö, till ersättare i 
styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB, som företrädare för Sävsjö 
kommun. 

Delges: 
Sävsjö Näringslivs AB 
Lena Svensson Webb 
Personalavdelningen  - - - - - - 
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  KF § 23 
  KS § 35 
182.2017.109  Utskottet § 26 
 

Svar på medborgarförslag om att förtydliga regler för 
parkeringstillstånd 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2018-01-18 § 5. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Carl Rydén, stf chef gata/park. 
 
Redogörelse  Förslagsställaren menar att Sävsjö kommun bör förtydliga de regler 

som gäller parkeringsplatser för rörelsehindrade, där särskilt 
parkeringstillstånd behövs.  

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra till serviceförvaltningen att genomföra lämpliga åtgärder, 
samt    
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra till serviceförvaltningen att inom befintlig budget 
genomföra lämpliga åtgärder, samt    
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen  - - - - - - 
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  KF § 24 
  KS § 36 
40.2018.430  Utskottet § 29 
 
  Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse av Bert Runesson 
  Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 

Riktlinjer för samarbete i enlighet med Förordningen (2016:385) om 
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning 
Aktieöverlåtelseavtal 
 

Redogörelse  Nuvarande samverkan om energi- och klimatgårdgivning i 
bolagsform mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och 
Vaggeryds kommuner föreslås på grund av förändrade stödbelopp, 
administrativa kostnader samt Energimyndighetens förändrade syn 
på driftsformen bolag, överföras i kommunal regi. Formen för den 
fortsatta samverkan mellan kommunerna regleras i särskilt 
upprättat samverkansavtal. 

 
Beslut  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna upprättat samverkansavtal om energi- och 
klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och 
Vaggeryds kommuner, samt 

 
att i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal försälja Sävsjö 
kommuns samtliga aktier (20 aktier) i Kommunal Energirådgivning i 
Vätterbygden AB (556552-3635) till Jönköpings kommun (212000-
0530) för en köpeskilling uppgående till nominella beloppet 1 000 
kronor per aktie, vilket motsvarar en köpeskilling på totalt 20 000 
kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
  
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Jönköpings kommun 
Ekonomiavdelningen 
Bert Runesson  - - - - - -  
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  KF § 25 

KS § 37 
30.2018.106  Utskottet § 30 
 
  Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson 
 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 
 Utredning – Samverkan för biogas i Jönköpings län 
 Hantering av biogasfrågan i Jönköpings län  
 Inriktning av det fortsatta arbetet med biogas 
 Förslag till inriktningsbeslut avseende biogas 
 Biogasproduktion och användning i länet – en förstudie 
 Samråd om biogasutredningen  
 
Redogörelse  Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i 

Jönköpings län” tagit fram en överenskommelse mellan 
kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende 
främjande av produktion och användande av biogas. 
Överenskommelsen baseras på åtta olika åtaganden, ett 
samverkansnätverk och generella förutsättningar för att de olika 
tekniska lösningarna är på plats.  

 
Beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar  
 
 att godkänna ”Överenskommelse om biogas i Jönköpings län”.  
Delges: 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  
 
  
 Stefan Gustafsson (KD) och Patrik Christierson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 
 Johan Brogård (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.   
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen 
Region Jönköpings län - - - - - - 


