
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2021-12-13 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kulturhuset, Sävsjö, måndagen den 13 december 2021 klockan 18:00 – 19:00 

 Beslutande 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), frånvarande 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD), frånvarande 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Johanna Danielsson (KD), frånvarande 
Hugo Cruz (KD), frånvarande 
Anders Griph, (KD) 
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
Ludwig Axelsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C) 
Anette Gustafsson (C) 
Sten-Åke Claesson (C), frånvarande 
Susanne Sjögren (S) 
Göran Häll (S) 
Ingrid Ivarsson (S) 
Kerstin Hvirf (S) 
Lena Persson (S) 
Eva Johansson (S) 
P-O Ivarsson (S) 
 

Majvor Skoog (S) 
Mats Hermansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Arne Petersson (M), frånvarande 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihrén (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Fürst (V), frånvarande 
Bo Ek (SD) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennert Jonasson (SD) 
Lars-Ola Helgesson (-), frånvarande 
Mikael Svensson (-) 
Peter Evertson (-), frånvarande 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Helmer Andersson (KD) ersätter Daniel 
Karlsson  
Therese Petersson (KD) ersätter Fredrik 
Håkansson 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom 
Britt-Marie Andersson (C) ersätter  
Sten-Åke Claesson 
Jan-Ove Fransson (M) ersätter Arne 
Petersson 
 

Övriga deltagare 

 

Se sidan 2 

Utses att justera Ingrid Ivarsson (S)  Alf Wihrén (M) 

Justeringens  
plats och tid 

Torsdagen den 16 december 2021 klockan 15:00 kommunkansliet,  
Sävsjö Kommunalhus 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

124-132 §§  

 

 

Per Danielsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Jan Holmqvist 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Ingrid Ivarsson (S)  Alf Wihrén (M) 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-12-13 

Anslagsdatum: 2021-12-17 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-01-08 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Jan Holmqvist 

 
  

 
Övriga deltagare 
 
Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare 
Fredrik Karlsson (KD) myndighetsnämndens förste vice ordförande § 127 
Kulturpristagare Susanne Porsgaard § 127 
Miljöpristagare Lundbergs Pressgjuteri AB § 127 
Cajsa Lundberg vd och Jonas Eriksson produktionschef 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 124 Godkännande av ärendelista   

§ 125 Anmälan av motioner   

§ 126 Valärenden   

§ 127 Informationsärenden   

§ 128 Svar på medborgarförslag om att erbjuda 
Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" 
besök på Familjebadet 

2021/58  

§ 129 Hälsocenter i Sävsjö kommun 2020/308  

§ 130 Ramverk för kommunens grafiska identitet 
och dess tillämpning 

2021/298  

§ 131 VA-taxa 2022, Njudung Energi Sävsjö AB 2021/369  

§ 132 Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022, 
Kretslopp Sydost 

2021/359  
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§ 124  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 125  

 

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
överlämna motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har två motioner och ett medborgarförslag lämnats in. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) – avveckla bemanningsenheten. KS 2021/438 
2. Motion (M) – gästhem i alla länsdelar. KS 2021/437 
3. Medborgarförslag om gatubelysning längs Dansbanevägen, Vallsjöbaden.  

KS 2021/397 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 126  

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att inga valärenden föreligger vid dagens sammanträde. 
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§ 127  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Följande information lämnas: 

1. Information från Mediacenter Jönköpings län om att utse representanter 
enligt förbundsordningen inför valet 2022. KS 2021/379 

2. Beslut från socialnämnden den 17 november 2021 om ej verkställda beslut 
kvartal 3 år 2021, med bilaga. KS 2021/327 

3. Handlingar avseende delårsrapport Höglandsförbundet per 2021-08-31.  
KS 2021/395 

4. Beslut från kommunstyrelsen den 16 november om hantering av skrivelse om 
offentlig lekpark. KS 2021/356 

5. Utdelning av 2021 års miljöpris och 2021 års kulturpris äger rum i slutet av 
sammanträdet. 
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§ 128 Diarienummer: KS 2021/58 

 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns 
pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet 

Kommunfullmäktige beslutar 
att med redovisade åtgärder från serviceförvaltningen och beslut i kommunstyrelsen, 
anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Lena Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjös pensionärer ska 
erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet. Förslagsställaren tycker inte att 
pensionärerna är så väl representerade på Familjebadet. Förslagsställaren bedömer 
också att kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra 
ensamheten bland de äldre. Vid en genomgång av statistiken för 2019 var det i 
genomsnitt 358 seniorbesök i månaden och de två första månaderna på 2020 så visar 
det att var 495 seniorbesök i genomsnitt i månaden. Det finns också 
seniorvattengympa där deltagarantalet är 30–40 besökare per tillfälle. Det finns även 
flera seniorer i kvällsgrupperna.  

För att ge pensionärer möjlighet att ”prova på” att gå till Familjebadet har PRO sökt 
och beviljats ett bidrag på 4 500 kronor från det extra coronastödet som tilldelats 
kultur- och fritidsnämnden. Detta möjliggör för föreningen att köpa och sedan dela ut 
badbiljetter.  Om annan pensionärsorganisation ser behov av motsvarande aktivitet 
kan detta prövas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 

besök på Familjebadet  
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021.  
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 juni 2021 § 73. 
4. Protokollsutdrag från kommunala rådet för pensionärsfrågor daterat  

den 26 augusti 2021 § 10.  
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 21 september 2021 § 348, 

den 5 oktober 2021 § 366, den 16 november 2021 § 430 och  
den 30 november 2021 § 455. 

6. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten daterad den 19 november 
2021. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 129 Diarienummer: KS 2020/308 

 

Hälsocenter i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utöka kultur- och fritidsnämndens driftsbudget för år 2022 med 225 000 kronor 
för att delfinansiera en uppstart av Hälsocenter i Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att 
utveckla Hälsocenter i länet tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. 
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan 
kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Syftet med Hälsocenter är att genom 
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra 
kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Målgruppen för Hälsocenter 
är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för 
framtida ohälsa. Invånarna kommer till Hälsocenter framförallt via rekommendation 
från vårdcentralen men det lokala föreningslivet och civilsamhället har också en viktig 
roll att rekommendera invånarna med behov till ett Hälsocenter.  
 
Sävsjö kommun har från Region Jönköpings län fått en budget på 201 000 kronor 
vilket innebär att vi har möjlighet att anställa en person på 14 timmar per vecka. 
Regionen bedömer att tiden ska användas till 11 timmar coachtid och 3 timmar 
planeringstid. Verksamhetens bedömning är att det inte är möjligt att göra ett bra 
Hälsocenter med dessa resurser utan bedömer att kommunen också måste skjuta till 
pengar för att kunna genomföra uppdraget. Regionen ger endast pengar för 
lönekostnader; till detta kommer fasta kostnader för hyra, data, telefon, möbler med 
mera och kostnader för lön för att kunna genomföra projektet.  
 
Kultur- och fritidsenheten har fått i uppdrag av hållbarhetsrådet att se över 
möjligheterna med att driva ett Hälsocenter. Kultur- och fritidsenheten ser 
Hälsocenter som ett bra komplement till Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) med stora 
vinster för kommuninvånarnas välmående. Uppdraget kan genomföras med en 50% 
tjänst som samordnare/hälsocoach med uppdraget att lotsa, styra och hjälpa personer 
till omgivande samhällets aktörer som arbetar med fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 8 november 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 september 2021 § 357,  

den 16 november 2021 § 431 och den 30 november 2021 § 456. 
3. Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet daterat den 26 oktober 2021 § 40. 

Yrkanden 
Stefan Gustafsson (KD), Gunnel Svensson (M), Susanne Sjögren (S) och Per 
Danielsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 130 Diarienummer: KS 2021/298 

 

Ramverk för kommunens grafiska identitet och dess 
tillämpning 

Kommunfullmäktige beslutar 
att besluta om ett profilprogram som innehåller ramverket för Sävsjö kommuns 
grafiska identitet, samt 
 
att kommunstyrelsen delegeras uppgiften att besluta om den praktiska tillämpningen 
av profilprogrammet som återfinns i det styrande dokumentet grafisk manual. 

Sammanfattning 
Den 16 november 2020 (§ 120) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunikationsavdelningen att se över den nuvarande grafiska profilen för Sävsjö 
kommun. Enligt ”lagen om digital offentlig service” har kommunikationsavdelningen 
fått medgivande att frångå den nuvarande grafiska profilen med anledning av 
tillgänglighetsanpassningar av kommunens webbplatser.   
 
Idag ska en grafisk profil inte bara omfatta det heraldiska vapnet och olika 
tryckprodukter utan även kommunens visuella identitet på externa och interna 
webbplatser. Det behövs även flertalet mallar som är anpassade för verksamheternas 
olika behov. Kraven på tillgänglighetsanpassning medför också att det finns utrymme 
för att göra löpande justeringar för att uppfylla kraven på tillgänglighet.  
Kommunikationsavdelningen bedömer sammantaget att det finns behov av en mer 
effektiv process för att löpande utföra justeringar i enlighet med lagstiftning och 
verksamheternas behov. 
 
Mot bakgrund av det här föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
profilprogram som utgör ett ramverk för kommunens visuella identitet. 
Kommunfullmäktige fattar därmed fortsatt beslut om vad som i enlighet med 
kommunallagen är frågor av principiell beskaffenhet, det vill säga, övergripande 
frågor. Ramverket utgörs av utformningen av färger, typsnitt och utseende på 
kommunens heraldiska vapen och logotype. Detaljbestämmelser som tidigare varit en 
del av den grafiska profilen föreslås delegeras till kommunstyrelsen för att hålla jämna 
steg med lagstiftning och verksamhetens behov. Dokumentet kommer att benämnas 
som ”grafiska manual” och kommer att uppdateras löpande. Kommunstyrelsen har 
sedan rätt att vidaredelegera beslutet om styrdokumentet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad  

den 7 september 2021. 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat den 16 november 2020 § 120.  
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterad den 19 oktober 2021 § 389,  

den 16 november 2021 § 434 och den 30 november 2021 § 458. 
4. Grafiskt profilprogram. 
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Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 131 Diarienummer: KS 2021/369 

 

VA-taxa 2022, Njudung Energi Sävsjö AB 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna av Njudung Energi Sävsjö AB föreslagna brukningsavgifter för Sävsjö 
kommun som innebär 4 % höjning från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 
 VA-verksamheten i Sävsjö har de senaste åren gjort en ambitionsökning till viss del 
beroende på ett uppdämt reinvesteringsbehov. Detta gäller både i ledningsnät och 
insatser på andra delar såsom utbyte av maskinell utrustning i VA-anläggningar. Det 
innebär att verksamheten de senaste åren har en kostnadsökning men även en 
tryggare och mer hållbar verksamhet över tid.  

Då VA-kollektivets inkomster består i avgifter från VA-taxan och verksamheten ska 
vara kostnadsneutral behövs en höjning av avgifterna för att möta de ökade 
kostnaderna.  

Den föreslagna taxeökningen på 4 % på brukningsavgiften gör att intäkterna till  
VA-verksamheten ökar med ca 1 000 000: - Det kommer för en enskild abonnent med 
normalförbrukning innebära en kostnadsökning på helår med ca 330 kronor.  

Branschorganisationen Svenskt Vatten gör bedömningar att VA-taxan på nationell 
nivå behöver höjas med 4 % plus inflation årligen och att det kommer medföra att  
VA-taxan fördubblas mot dagens värde under kommande 20-årsperiod.  

Vid simuleringar som görs på kommande avskrivningsbehov och kostnadsökningar 
kommer taxan att behöva ökas med 3-4 % per år under simuleringsperioden  
(2021-2026). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från Njudung Energi Sävsjö AB daterad den 7 oktober 2021. 
2. Protokollsutdrag från sammanträde med styrelsen för Njudung Energi Sävsjö 

AB daterat den 21 oktober § 69. 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat den 30 november 2021 § 459. 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi Sävsjö AB 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 132 Diarienummer: KS 2021/359 

 

Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022, Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna av Kretslopp Sydost föreslagna taxehöjningar och nya taxor avseende 
renhållningsavgifter för Sävsjö kommun år 2022. 

Sammanfattning 
Förbundsledningen föreslår att taxor och taxeföreskrifter för 2022 ändras enligt beslut 
i förbundsdirektionen. Samtliga taxor höjs med 2 % i Sävsjö kommun på grund av 
indexerade kostnadsökningar för insamling, behandling, påskostnad och 
transportering. 
 
Nya taxor för Sävsjö avseende bottentömmande behållare, tillägg för extratömning av 
slam och tillägg för dagplanerad tömning tankvolym 0-6 m3. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från förbundsdirektionen Kretslopp Sydost daterat den 1 

oktober 2021 § 34. 
2. Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 30 november 2021 § 460. 

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
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