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Kommunfullmäktige 
2019‐03‐18 

 

Justering    Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382‐152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 18 mars 2019  

klockan 18.30 – 20.00 

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 
Erika Mallander Karlsson, KD 
Fredrik Håkansson, KD 
Anna-Karin Yngvesson, KD, 
frånvarande 
Johanna Danielsson, KD, frånvarande 
Hugo Cruz, KD,  
Anders Griph, KD 
Isabelle Tiderblom, KD, frånvarande 
Ludwig Axelsson, KD 
Christer Sandström, C 
Marie Svensson, C, frånvarande 
Anette Gustafsson, C, frånvarande 
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, frånvarande 
 

Mats Hermansson, M 
Alexandra Wikström Kelemen, M 
Patrik Christierson, M 
Gunnel Svensson, M 
Alf Wihrén, M 
Hans Svensson, M, frånvarande 
Stefan Fürst, V, frånvarande 
Lars-Ola Helgesson, SD 
Mikael Svensson, SD 
Bo Ek, SD 
Peter Evertson, SD 
Kjell Lundkvist, SD 
Kennert Jonasson, SD 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Benjamin Petersson, KD, ersätter Isabelle 
Tiderblom 
Dan Thelander, KD, ersätter Anna-Karin 
Yngvesson 
Mari Karlsson, KD, ersätter Johanna 
Danielsson, KD 
Sven Krafft, S, ersätter Majvor Skoog 
Sven Hagelvik, C, ersätter Marie Svensson 
Matilda Henriksson, C, ersätter Anette 
Gustafsson 
Barbro Sandh, S, ersätter Eva Johansson 
Jan-Ove Fransson, M, ersätter Hans Svensson 
Björn Jönsson, V, ersätter Stefan Fürst 
 

Övriga deltagare  Jan Holmqvist, sekreterare 
Marina Brtan, IT-chef Höglandets IT § 28 

Utses att justera  P-O Ivarsson, S och Mikael Svensson, SD 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö kommun, torsdagen den 21 mars 2019 klockan 15.00    
 

Ordförande 
................................................................................. Paragrafer §§ 28 - 39 

  Per Danielsson ................................. 

Sekreterare 

 

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

  Jan Holmqvist 

Justerande 

 

.......................................................................................................................................... 
P-O Ivarsson, S                                                                    Mikael Svensson, SD 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum:  2019-03-18 

Anslagsdatum:  2019-03-22 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2019-04-15 

Förvaringsplats för protokollet:  Kommunkansliet 

Underskrift 
……………………………………………………………………………… 
 Carina Hjertonsson 
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§ 28  Diarienummer:  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att  notera informationen. 

Sammanfattning 

a) Höglandets IT:s chef Marina Brtan  från Höglandets IT informerar om 
deras verksamhet. 
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§   29                                                             Diarienummer: 6.2019.111 
 

Entledigande av ledamot 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 
att entlediga Christer Bengtsson , C, Sävsjö från uppdraget som ledamot i Sävebo 
AB från och med 2019-05-01, 

att entlediga Christer Bengtsson, C, som ersättare i kommunstyrelsen och Sävsjö 
Skyttecenter AB från och med 2019-03-18, samt 

att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för Centerpartiet. 

Sammanfattning 

Christer Bengtsson C, Sävsjö, har begärt entledigande från uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen och styrelsen för Sävsjö 
Skyttecenter samt ordinarie ledamot i styrelsen för Sävebo AB. 

 

Beslutet skickas till 
Christer Bengtsson 
Berörda nämnder/styrelser 
Länsstyrelsen 
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§ 30 

 

Diarienummer: 175.2018.109 

 

Svar på medborgarförslag om att minska hastigheten på 

Södra vägen i Vrigstad 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att notera de åtgärder som redovisas i serviceförvaltningens skrivelse, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag daterat den 29 oktober 2018, föreslår förslagsställaren att 
Södra Vägen får en acceptabel trafikmiljö genom att åtgärder utförs som minskar 
den upplevt höga hastigheten. Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att 
inkomma med ett yttrande om ärendet och föreslår följande åtgärder 
1. Utplacering av tillfälliga farthinder efter snöröjningssäsong. 
2. Fortsatt utredning av permanent fartnedsättande åtgärder i samband med 

utbyte av va-ledningar. 
3. Utskick av information kring upplevd trafiksituation till de boende med 

förhoppning om att alla tar ansvar och tänker på säkerhet för både barn 
och vuxna som vistas i trafiken. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 85 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
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§ 31 

 

Diarienummer:  160.2018.109 

 

   

Svar på medborgarförslag om A‐traktorer 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att med tjänsteskrivelsens redovisning anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där kommunen uppmanas att i en skrivelse 
till regeringen försöka få till stånd en förändring av högsta tillåtna hastighet för A-
traktorer från 30 km/h till 60 km/h. 
 
Frågan om i vilken hastighet en A-traktor får framföras, är inte en fråga för en 
enskild kommun, utan som förslagsställaren konstaterar i sitt medborgarförslag är 
detta en fråga för statliga myndigheter och ytterst den svenska riksdagen. 
Kommunen uppmanar därför förslagsställaren att i första hand vända sig till 
Transportstyrelsen i ärendet. 
 
Stefan Gustafsson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 86 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 32  Diarienummer:  171.2018.109   

   

Svar på medborgarförslag om skolgården på Rörviks skola 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att hänvisa till pågående arbete med underhållsplaner för bland annat förskole- 
och skolgårdar som görs inom fastighetsförvaltningen, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Lärare och elever från klass 4 på Rörviks skola önskar att skolgården vid Rörviks 
skola rustas upp. Den utrustning som finns är sliten och de anser att förnyelse av 
skolgården kommer att bidra till mer lek och rörelse för eleverna. 
 
Barn- och utbildningschefen redovisar i sin tjänsteskrivelse förutsättningarna för 
en upprustning. 
 
Fredrik Håkansson, KD, och Björn Jönsson, V, yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2019-01-16 § 22. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 87. 

 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 
Sävebo AB 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 33 

 

Diarienummer:  51.2019.045 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress‐ och 

garantiavtal för Kommuninvest i Sverige AB 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att Sävsjö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 28 
november 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Sävsjö kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Sävsjö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer, 
 
att Sävsjö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Sävsjö kommun 
den 29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller, 
 
att Sävsjö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sävsjö kommun 
den 29 juni 2011, vari Sävsjö kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller, samt 
 
att utse Stefan Gustafsson och Jan Holmqvist att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning 

Sävsjö kommun är fullvärdig medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Samtliga medlemmar har tecknat en solidarisk borgensförbindelse som enligt lag 
är giltig i tio år. Det har nu gått tio år och Sävsjö kommun behöver bekräfta 
borgensförbindelsen på nytt. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret. 
2. Förslag till bekräftelse av borgensförbindelse. 
3. Avtal om regress med mera 2011-06-29. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 88. 

Beslutet skickas till 

Kommuninvest i Sverige AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 34  Diarienummer: 11.2018.214 

 

Detaljplan för Ripan 14 och del av Eksjöhovgård 7:2, 

Rönnbärsvägen 3‐5, Sävsjö tätort 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att ta upprättat granskningsutlåtande som eget, 
 
att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt 
 
att anta planförslaget. 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan för Ripan 14, 
Sävsjö tätort. Detaljplanen har varit föremål för granskning. I gransknings-
utlåtandet sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med kommentarer 
med eventuella åtgärder till följd av yttrandet. 
 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret. 

2. Granskningsutlåtande. 

3. Planbeskrivning. 

4. Kartskiss. 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 92. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
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§ 35 

 

 

Diarienummer: 47.2019.290 

 

Förskolan Ripan med tillagningskök på Hägneområdet 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att ge Sävebo AB i uppdrag att tillsammans med kommunens upphandlingsenhet 
genomföra upphandling av ny förskola i enlighet med förslaget, samt 
 
att ett nytt tillagningskök för ca 700 portioner ska byggas tillsammans med den 
nya förskolan Ripan på Hägneområdet. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom behovet av ny förskola med 
fyra avdelningar och ett nytt tillagningskök. Budgetmedel finns avsatta i budget 
2019 med 20 miljoner kronor för förskolan och 12 miljoner för köket. Sävebo AB 
fick uppdraget att arbeta fram ett förslag på ny förskola med fyra avdelningar med 
möjlighet att bygga på ytterligare två avdelningar vid ett senare tillfälle. 
 
Ett stort behov finns att öka kapaciteten för tillagning av mat i Sävsjö tätort, då det 
inte anses möjligt att utöka antalet portioner i de två befintliga tillagningsköken. 
 

Yrkanden 
Fredrik Håkansson, KD, Stefan Gustafsson, KD och Dan Thelander, KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Mats Hermansson, M, yrkar att byggnation bör ske i Sävsjö kommuns regi. Björn 
Jönsson, V, yrkar bifall till Mats Hermanssons yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition där kommunstyrelsens förslag ställs mot Mats 
Hermansson yrkande och finner bifall för kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  
Ja för kommunstyrelsens förslag. 
Nej för Mats Hermanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 13 nej-röster och 1 avstår från att 
rösta…………….…………………………………………………………………………bilaga 1. 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 35 forts 
 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen och 
serviceförvaltningen. 

2. Kalkyl och skisser. 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 93.  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
Sävebo AB 
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§ 36 

 

 

Diarienummer: 51.2019.045 

 

Utökad borgen Sävebo AB 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävebo AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 289 miljoner kronor, vilket innebär en utökning med 
45 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 

Sammanfattning 
Styrelsen för Sävebo AB har beslutat att anhålla om utökad kommunal borgen 
till nybyggnation av förskola samt tillagningskök på fastigheten Sävsjö  
Ripan 14. 
 
Nuvarande beviljad borgen för Sävebo AB uppgår till 244 mkr. 
 

Yrkanden 
Mats Hermansson, M, yrkar att Sävsjö kommun ska tillskjuta ett 
aktieägartillskott på 45 miljoner kronor. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition där kommunstyrelsens förslag ställs mot Mats 
Hermanssons yrkande och finner bifall för kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  
Ja för kommunstyrelsens förslag. 
Nej för Mats Hermanssons förslag. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 26 ja-röster, 13 nej-öster……………………bilaga 1 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher, vd Sävebo AB. 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 91. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Sävebo AB 
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§ 37  Diarienummer: 33.2019.003 

 

Revidering av arkivreglemente för Sävsjö kommun 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att fastställa arkivreglemente för Sävsjö kommun att gälla från och med  
den 1 april 2019. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till revidering av Sävsjö kommuns 
befintliga arkivreglemente som fastställdes under förra mandatperioden. En 
översyn av arkivreglementet bör genomföras varje mandatperiod för att regler 
gällande arkivhantering och organisation ska hållas aktuella. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret. 
2. Förslag till revidering av arkivreglemente. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 96. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
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§ 38 

 

Diarienummer: 79.2019.109 

 

Motion om vårstädning av Torkån i Sävsjö  
 

Kommunfullmäktige beslutar  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från den socialdemokratiska gruppen om att en städning 
av Torkån i Sävsjö från kräftsumpen till industriområdet vid Rike Pelles gångväg 
bör genomföras under våren 2019 

Beslutsunderlag 

1. Motion från den socialdemokratiska gruppen, 2019-03-18…….bilaga 2. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
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§ 39  Diarienummer: 80.2019.109 

 

Motion – Investera i kärnverksamheten  
 

Kommunfullmäktige beslutar  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från den moderata fullmäktigegruppen om att 
kommunens ägarandelar i Stockarydsterminalen AB och de av kommunen ägda 
markområdena med spåranläggningar ska läggas ut till försäljning. Eventuella 
intäkter bör användas för att minska kommunens lånebehov vid framtida 
investeringar i kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från moderaternas partigrupp, 2019-03-18……….bilaga 3. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

 


