
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-09-12 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kulturhuset, Sävsjö kommun, måndagen den 12 september 2022  
klockan 18:30 – 19:35 

 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) 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph (KD) 
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
Ludwig Axelsson (KD), frånvarande 
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), 
frånvarande 
Arne Petersson (M) 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihrén (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Fürst (V), frånvarande 
Bo Ek (SD), frånvarande 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennerth Jonasson (SD) 
Lars-Ola Helgesson (-) 
Mikael Svensson (-), frånvarande 
Peter Evertson (-), frånvarande 
 
Tjänstgörande ersättare: 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom (KD) 
Therese Petersson (KD) ersätter  
Ludwig Axelsson (KD) 
Helmer Andersson (KD) ersätter Daniel 
Karlsson (KD) 
Sven Krafft (S) ersätter  
Eva Johansson (S) 
Klas Hjalmarskog (M) ersätter  
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Kristina Jönsson (V) ersätter Stefan 
Fürst (V) 
 Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare 
Peter Mellbo, verksamhetsutvecklare Kretslopp Sydost § 80 

Utses att justera Lena Persson (S)  Kjell Lundkvist (SD) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 15 september 2022  
klockan 15:00 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

71-81 §§  

 

 

Per Danielsson, (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

Jan Holmqvist 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Lena Persson (S)  Kjell Lundkvist (SD) 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-09-12 

Anslagsdatum: 2022-09-16 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-10-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

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

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 71 Godkännande av ärendelista  4 

§ 72 Anmälan av motioner och medborgarförslag  5 

§ 73 Valärenden  6 

§ 74 Informationsärenden  7 

§ 75 Ansökan om kommunalt partistöd Moderata 
Samlingspartiet i Sävsjö 2022 

2022/234 8 

§ 76 Ansökan om kommunalt partistöd 
Sverigedemokraterna 2022 

2022/246 9 

§ 77 Ansökan om kommunalt partistöd 
Vänsterpartiet 2022 

2022/247 10 

§ 78 Svar på medborgarförslag om att införa 
anropsstyrd närtrafik 

2022/63 11 

§ 79 Revidering kommunstyrelsens reglemente 2022/226 12 - 13 

§ 80 Renhållningsordning 2023-2030 inklusive 
Avfallsplan 2023-2030 och Avfallsföreskrift 
2023 

2022/174 14 - 15 

§ 81 Gestaltningsprogram och tomtpriser för 
Tällevad III 

2022/230 16 - 17 
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§ 71  

 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 72  

 

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till sammanträdet har fyra medborgarförslag lämnats in. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag – farthinder i Vrigstad bakom Circle K. KS 2022/262 
2. Medborgarförslag – pumptrack i Sävsjö. KS 2022/267 
3. Medborgarförslag – handlingsplan gällande invasiva arter. KS 2022/268 
4. Medborgarförslag – principer för bedömning vid förbud av enskilda avlopp.  

KS 2022/286 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 73  

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera att inga valärenden föreligger till dagens sammanträde. 

6



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige  
2022-09-12 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 74  

 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 
 
Sammanfattning 
 

1. Protokollsutdrag från Höglandsförbundets direktion daterat  
den 2 september 2022 § 45 ”Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer efter 
samråd”. 
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§ 75 Diarienummer: KS 2022/234 

 

Ansökan om kommunalt partistöd Moderata Samlingspartiet 
i Sävsjö 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott på partistöd 
för 2022 till Moderata Samlingspartiet med 64 000 kronor. 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 § 45 beslut om regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 § 29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Moderata Samlingspartiet i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om partistöd från Moderata Samlingspartiet. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 13 juni 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 juni 2022 § 295. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Moderata Samlingspartiet 
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§ 76 Diarienummer: KS 2022/246 

 

Ansökan om kommunalt partistöd Sverigedemokraterna 
2022 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Sverigedemokraterna med 57 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur 
partistödet har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 21 juni 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 21 juni 2022 § 295. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Sverigedemokraterna 
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§ 77 Diarienummer: KS 2022/247 

 

Ansökan om kommunalt partistöd Vänsterpartiet 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd 
2022 till Vänsterpartiet med 22 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om regler för kommunalt 
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det 
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av 
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som 
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg. 

Vänsterpartiet i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur partistödet 
har använts för 2021 tillsammans med ett granskningsintyg. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med bilagor 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 21 juni 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 313. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Vänsterpartiet 
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§ 78 Diarienummer: KS 2022/63 

 

Svar på medborgarförslag om att införa anropsstyrd närtrafik 

Kommunfullmäktige beslutar 
att inte påbörja en kommunal utredning om övertagande av den anropsstyrda 
närtrafiken, samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar en utredning samt ökad anropsstyrd närtrafik, då 
kollektivtrafiken inte anses tillfredsställande och tillgänglig i kommunen.  

Den anropsstyrda trafiken är en viktig tillgänglighetsfaktor för boende på 
landsbygden. Som förslagsställaren skriver ligger den anropsstyrda trafiken inom 
Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafiks ansvarsområde.  

Den anropsstyrda trafiken utgår från en modell med syfte att ge likställd service inom 
länets geografi, oberoende av vilken kommun invånarna bor i.  

Det pågår idag en utredning om förbättrad samverkan mellan kommuner och 
Jönköpings länstrafik och hur man utifrån den bättre ska kunna matcha invånarnas 
behov av mobilitet med möjlig förstärkning av mer flexibla och småskaliga lösningar. 
Detta skulle kunna ge påverkan på den idag så kallade anropstyrda trafiken.  

Denna process bör fortsatt ägas av Jönköpings länstrafik med kommunen som 
samverkanspart. Det skulle vara mycket kostsamt för kommunen att återta ansvaret 
över den anropsstyrda trafiken genom att bygga en egen lösning, som inte är 
länsgemensam. Kommunen kan däremot agera för att försöka påverka trafiken även 
om det ytterst är en beslutsfråga som ägs av Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterat den 16 juni 2022. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 21 juni 2022 § 294 och den 

30 augusti 2022 § 332. 

Yrkanden 
Bengt Swerlander (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Hermansson (M), Christer Sjögren (S) och Stefan Gustafsson (KD) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 
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§ 79 Diarienummer: KS 2022/226 

Revidering kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta föreliggande reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 
den första januari 2023. 

Mats Hermansson (M), Arne Petersson (M), Gunnel Svensson (M), Alf Wihrén 
(M), Hans Svensson (M), Bo Nilvall (M) och Klas Hjalmarskog (M), Kjell Lundkvist 
(SD) och Kenneth Jonasson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj § 217 beslutades att ge 
kommundirektör Jan Holmqvist i uppdrag att uppdatera förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen med inriktning att det är hela kommunstyrelsen som ges möjlighet 
till information i ärenden och att därmed exempelvis presidiets gemensamma 
beredning inför kallelse till kommunstyrelsens sammanträden utgår. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 maj

2022 § 49 om ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar
mandatperioden 2023–2026”.

2. Reviderat reglemente utifrån den partisammansatta gruppen förslag.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 21 juni 2022 § 297 och

den 30 augusti 2022 § 334.

Yrkanden 
Mats Hermansson (M) och Kenneth Jonasson (SD) yrkar bifall till Reviderat 
reglemente utifrån den partisammansatta gruppen förslag, beslutsunderlag nr 2. 

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till Reviderat reglemente enligt förslag i 
kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 334, beslutsunderlag nr 1. 

Fredrik Håkansson (KD) och Sten-Åke Claesson (C) yttrar sig till förmån för 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Mats Hermansson (M) begär omröstning. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för till Reviderat reglemente enligt förslag i kommunstyrelsen den 30 augusti 
2022 § 334, beslutsunderlag nr 1. 
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Nej-röst för Reviderat reglemente utifrån den partisammansatta gruppens förslag 
beslutsunderlag nr 2. 

Omröstningsresultat 
Med 25 Ja-röster och 11 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag från den 30 augusti 2022 § 334 enligt  
beslutsunderlag 1………………………………………………………………………………..bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Styrelser och nämnder 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 80 Diarienummer: KS 2022/174 

 

Renhållningsordning 2023–2030 inklusive Avfallsplan  
2023–2030 och Avfallsföreskrift 2023 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna renhållningsordning, bestående av Avfallsplan 2023–2030 inklusive 
bilagor och Avfallsföreskrift 2023. 

Sammanfattning 
Varje kommun måste enligt lag (MB kap. 15 §41) ha en renhållningsordning bestående 
av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen beskriver 
inriktningen för hur avfall ska hanteras och behandlas och är viktig i arbetet med att 
förebygga att avfall uppkommer. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser och 
anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarig för vad. 
Renhållningsordningen bygger på EU: avfallshierarki – avfallstrappan som är 
implementerad i svensk lagstiftning. 
 
I Sävsjö kommun är det kommunalförbundet Kretslopp Sydost som har det 
lagstadgade renhållningsansvaret, det vill säga har det övergripande ansvaret för 
avfallshantering och avfallsplanering för kommunalt avfall. Arbetet med att ta fram en 
ny renhållningsordning startades upp i december 2020 och kommungemensamma 
målområden togs fram 2021. Utställning av förslag till ny renhållningsordning 
genomfördes från 18 december 2021 till 31 januari 2022. Samråd genomfördes från 13 
december 2021 till 25 februari 2022.  
 
Sävsjö kommun lämnade synpunkter på kommuninvånarnas tillgänglighet till 
avfallets infrastruktur och avgränsningen av ansvarsområden mellan 
myndighetsförvaltningen och Kretslopp Sydost. Berörda verksamheter har erbjudits 
möjlighet att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Konsekvenser av beslut; Sävsjö kommun följer EU:s och svensk lagstiftning och får 
som organisation ett tydligt incitament till det interna utvecklingsarbetet avseende 
området avfall.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 21 juni 2022. 
2. Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 
3. Bilagor till Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030 
4. Avfallsföreskrift 2023 Kretslopp Sydost 
5. Protokollsutdrag Kretslopp Sydost direktionsmöte daterat  

den 6 maj 2022 § 10. 
6. Samrådsredogörelse Renhållningsordning 2023–2030, Sävsjö kommun. 
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterade den 16 augusti 2022 § 314 och 

den 30 augusti 2022 § 335. 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Kretslopp Sydost 
Myndighetsförvaltningen 
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§ 81 Diarienummer: KS 2022/230 

 

Gestaltningsprogram och tomtpriser för Tällevad III 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Gestaltningsprogram för Tällevad III, 
 
att tills vidare undanta tomterna T9, T10, T12, T13, T15 och T16 från villabyggare i 
syfte att erbjuda byggaktörer dessa tomter för gruppbyggda hus genom markanvisning 
i enlighet med gestaltningsprogrammet, 
 
att övriga tomter inom området ska försäljas till enskilda villabyggare till ett tomtpris 
enligt kommunens tomttaxa plus ett tillägg som avser kommunens markberedning om 
60 kr/kvm, 
 
att markberedningstillägget räknas upp med fastighetsprisindex från och med år 2023 
med indextalet för föregående år jämfört med indextalet för år 2022, samt  
 
att köpehandlingar avseende tomterna hanterar de särskilda villkor som framgår av 
gestaltningsprogrammet. 

Sammanfattning 
Kommunen har under det första halvåret 2022 byggt ut gator, VA-ledningar och 
annan infrastruktur i ett nytt bostadsområde vid Femtingevägen, benämnt Tällevad 
III. Kommunens arbete har även innefattat massbalansering inom området och all 
tomtmark är schaktad eller utfylld till en jämn marknivå för området. Området 
innehåller 18 villatomter, men enligt föreliggande gestaltningsprogram föreslås sex av 
dessa att undantas från villabyggnation. Gestaltningsprogrammet har tagits fram för 
att styra bebyggelsen och utformningen av allmän platsmark på ett genomtänkt sätt 
som kompletterar den gällande detaljplanen. 
 
Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunens modell för prissättning 
av kommunal mark för småhusbebyggelse och föreslår att den kan gälla tills vidare. 
Modellen antogs av kommunfullmäktige 2010-02-22 (§ 13) och förklaras i bilagda 
beslutsunderlag. Dock bör ett tillägg göras till tomtpriset för de nya tomterna inom 
Tällevad III, vilket hanterar kommunens markarbeten inom tomtmarken. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 23 juni 2022. 
2. Gestaltningsprogram för Tällevad III 
3. Beslutsunderlag – tomtpriser och försäljningsvillkor för tomter inom Tällevad 

etapp III. 
4. Förslag till prissättning av kommunal mark för småhusbebyggelse daterat  

den 3 december 2019. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat den 16 augusti 2022 § 316. 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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