
Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum                                                          Sida  1 (22) 
Kommunfullmäktige 2018-11-19                          

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 november   

2018  
Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (KD), 

Isabelle Tiderblom (KD), Ludwig Axelsson (KD), Susanne Sjögren, (S), Eva 
Johansson (S), Alexandra Wikström Kelemen (M), Patrik Christierson (M),  
Bo Ek (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare: Dan Thelander (KD) för Stefan Gustafsson, Helmer 
Andersson för Isabelle Tiderblom, Mari Karlsson (KD) för Ludwig Axelsson, 
Sven Krafft (S) för Susanne Sjögren, Elena Andreea Nicoara (S) för Eva 
Johansson, Arne Petersson (M) för Patrik Christierson (M), Ronald Svensson 
(SD) för Bo Ek 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 21 
Ingvar Jarfjord (C), §§ 20-22 
 

 

Utses att justera Anna-Karin Yngvesson (KD) och Peter Evertson (SD) 

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset, Sävsjö, torsdagen den 22  november 2018 klockan 15.00 

Under- 
skrifter

Sekreterare ....................................................................................... Paragrafer 12 - 31 

  
 

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

 Ordförande ....................................................................................... 

  /Per Danielsson/ 

 Justerande 
 

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

  /Anna-Karin Yngvesson/                        /Peter Evertsson/ 

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

Organ Kommunfullmäktige  

 
Sammanträdesdatum 

 
2018-11-19 

 

Datum för  
anslags uppsättande 

 
2018-11-22 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2018-12-17 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Kommunkansliet 

  

 
 
Underskrift 

 
........................................................................... 
/Carina Hjertonsson/ 
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  KF § 12 
  
  Anmälningsärende 
 
  Jan Holmqvist informerar om inköpsärende.   

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
- - - -  
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  KF § 13 
  KS § 129 
111.2018.109  Utskottet § 152 
 

Svar på medborgarförslag om belysning i Tegnérparken, 
Vrigstad 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Carl Rydén, serviceförvaltningen. 
  Yttrande från Vrigstad samhällsförening. 
 
Redogörelse  Förslagsställaren önskar komplettering av belysningen utmed gång- 

och cykelvägen i de nordvästra delarna av Tegnérparken i Vrigstad. 
 
  Vrigstad samhällsförening är positiv till förslaget och ger även 

förslag till placering av dessa. Serviceförvaltningens budget för 
belysning är redan förbrukad. Förslaget tas med i framtida 
planering för belysning, alternativt att ytterligare medel tillförs. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna förslaget till serviceförvaltningen för att väga in detta 
vid planering av kommande utbyggnad av belysning av gång- och 
cykelvägar, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
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  KF § 14 
  KS § 130 
120.2018.109  Utskottet § 153 
 

Svar på medborgarförslag gällande evenemang vid 
estraden/scenen på torget i Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 

Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson, 
planeringschef och Frank Isaksson, enhetschef kultur- och fritid.  

 
Redogörelse  Förslagsställaren efterlyser underhållning på den nya scenen på 

torget i Sävsjö. I de yttranden som lämnats välkomnas en ökad 
användning av denna. Kultur- och fritidsenheten har kunskap och 
nätverk som kan underlätta för olika organisationer och föreningar 
att ordna olika arrangemang. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att i budgetförslag för år 2019 inarbeta anslag på 20.000 kronor till 
kultur- och fritidsnämnden avsett till att sommartid medfinansiera 
lokala musik- och kulturarrangemang på torgets scen i Sävsjö,  

 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att uppmuntra föreningar 
och organisationer till ökat användande av scenen, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 
  Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och  
fritidsnämnden 
Utvecklingsavdelningen - - - - -  
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  KF § 15 
  KS § 131 
123.2018.109  Utskottet § 154 
 

Svar på medborgarförslag om upprustning av gamla 
badplatsen vid Eksjöhofgård i Sävsjö 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2018-08-17 § 55. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, enhetschef kultur- 
och fritid. 

 
Redogörelse  Förslagsställaren anser att kommunen borde rusta upp och höja 

standarden på gamla badplatsen vid Eksjöhofgårdssjön i Sävsjö. 
 
  Sävsjö kommun ansvarar för drift och underhåll av friluftsbaden i 

anslutning till Rörvik, Skepperstad, Stockaryd, Sävsjö, Vrigstad och 
Vallsjöbaden. Kultur- och fritidsenheten har särskild tillsyn  av ett 
antal badplatser där bryggor och bekvämlighetsfaciliteter uppförs 
och underhålls. Gamla badet vid Eksjöhofgårdssjön underhålls till 
den nivå som bedöms rimlig till hela kommunens perspektiv.  

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att till förslagsställaren överlämna av kultur- och fritidsnämnden 
antagen skrivelse i ärendet, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 
   Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritids- 
nämnden - - - - - 
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  KF § 16 
  KS § 148 
80.2018.109  Utskottet § 176 
 
  Svar på medborgarförslag om lösspringande katter 
 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, myndighetschef. 
 
Redogörelse  I förslaget påtalas att även katter på samma sätt som hundar, bör 

hållas kopplade. I tjänsteskrivelsen ges ärendebeskrivning och 
bakgrund med förslag på åtgärder om problem finns med 
lösspringande katter. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att förslaget om att katter ska hållas kopplade hänvisas till 
polismyndigheten, samt 

 
  att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Förslagsställaren 
Myndighetsförvaltningen - - - -  - 
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  KF § 17 
  KS § 149 
88.2018.006  Utskottet § 177 
 
  Motioner och medborgarförslag som inte färdigbehandlats  
  2018-09-30 
 
Föredragen handling  Förteckning Motioner och medborgarförslag som inte färdig-

behandlats 2018-09-30. 
 
Redogörelse   Enligt kommunfullmäktiges reglemente ska redovisning två gånger 

per år lämnas till kommunfullmäktige av motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 
  att lägga redovisningen till handlingarna. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

- - - -  
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  KF § 18 
  KS § 150 
66.2018.106  Utskottet § 178 
 
  Delårsrapport 2018-06-30 Höglandsförbundet 
 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag från Höglandsförbundets direktion 2018-09-28 § 
39.  Delårsrapport. 
 
Redogörelse  Delårsrapporten avseende Höglandsförbundet har fastställts av 

direktionen och överlämnats till medlemskommunerna för 
kännedom. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Höglandsförbundet  - - - - - 
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  KF § 19 
  KS § 133 
66.2018.106  Utskottet § 155 
 

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 avseende 
Höglandsförbundet 

 
Föredragna handlingar  Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2018-08-24 § 32. 
  Förslag till budget och verksamhetsplan Höglandsförbundet. 
 
Redogörelse  Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 avseende 

Höglandsförbundet har överlämnats till medlemskommunerna för 
godkännande. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att för Sävsjö kommuns del godkänna budget 2019, 
verksamhetsplan 2020-2021, inklusive tjänsteprislista avseende 
Höglandsförbundet. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Höglandsförbundet  - - - - - - 
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  KF § 20 
15.2018.041  KS § 142 
 
  Upphävande av tidigare investeringsbeslut 
 
Redogörelse I budgeten för år 2019 beslutades om investeringsanslag för projekt 

både för 2019 och 2020. Eftersom budgetbeslutet för 2018 även 
innefattade investeringsbeslut för 2019 måste förra årets beslut för 
2019 återkallas. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende de 
upptagna investeringsprojekten vilka sammanlagt uppgår till  
49 700 000 kronor. 

 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - -  
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Ekonomiavdelningen  - - - - - - 
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  KF § 21 
  KS § 143     
15.2018.041  Utskottet § 188 
 
  Verksamhetsplan 2019 med utblick mot åren 2020-2021 
 
Redogörelse  Verksamhetsplan 2019 med utblick mot åren 2020-2021 
  är under utarbetande. 
 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-11-06. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde  

2018-11-06 § 143. 
 

Anna-Karin Yngvesson (KD), Christer Sjögren (S) och Gunnel 
Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Stefan 
Fürst (V), Ingrid Ivarsson (S) Mats Hermansson (M), Sten-Åke 
Claesson C) och Ingvar Jarfjord (C) yttrar sig.  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa verksamhetsplan och driftsbudget för 2019 med utblick 
2020-2021, investeringsbudget 2019 och 2020 i enlighet med 
beslut i kommunfullmäktige 2018-06-18, § 65 med följande 
justeringar; 
 

 Kommunstyrelsens budget justeras med: 
  + 835 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 + 1 000 tkr för flytt av effektivisering av 

fastighetsförvaltningen till teknisk nämnd 
 + 625 tkr för flytt av effektivisering av administration till övriga 

nämnder 
 + 11 029 tkr för flytt av räddningstjänstens budget till  

kommunstyrelsen 
 

 Teknisk nämnds budget justeras med: 
 + 218 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 1 000 tkr för effektivisering av fastighetsförvaltningen 
 - 23 tkr för effektivisering av administration 

 
 Myndighetsnämndens budget justeras med: 

  + 117 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
  - 11 029 tkr för flytt av räddningstjänstens budget till  

kommunstyrelsen 
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  KF § 21 forts 
 
 Överförmyndarnämndens budget justeras med: 

   + 133 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 

  Kultur- och fritidsnämndens budget justeras med: 
  + 204 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 23 tkr för effektivisering av administration 

 
  Barn- och utbildningsnämndens budget justeras med: 

 + 5 425 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 313 tkr för effektivisering av administration 
 - 1 025 tkr för justering av barn- och elevantal 
 + 2 000 tkr från integrationsfonden 

 
 Socialnämndens budget justeras med: 

  + 4 291 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
 - 265 tkr för effektivisering av administration 
 + 3 000 tkr från integrationsfonden 

 
 Finansförvaltningens budget justeras med: 

  - 901 tkr i ökade pensionskostnad enligt prognos från 
Skandia 2018-08-31 

 + 2 167 tkr i ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 
på grund av höjning av invånarantal med +50 

 + 11 106 tkr i utfördelade lönekostnadsökningar 
 + 5 000 tkr i omfördelning från integrationsfonden 

 
Resultatet för 2019 förbättras med + 2 173 tkr till 10 380 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den beslutade effektiviseringen för år 2020 och 2021 sänks från 
2% till 1% vilket motsvarar en effektivisering på 20 368 tkr. 

   
Övriga nämnder - nämndmål och styrtal 2019 
 
Enligt utvecklingsstrategin ska nämnder ta fram nämndmål och 
styrtal inför 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa lämnade mål och styrtal från kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden samt 
myndighetsnämnden. 

Delges: 
Nämnder och styrelser - - - - -  
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  KF § 22 
15.2018.041  KS § 144 

 
Taxor 2019 

 
Föredragen handling  Förslag till taxor 2019. 
 
  Ekonomichefen presenterade förvaltningarnas förslag till  
  taxor 2019. 
 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att beslut om taxa för serveringstillstånd gäller för år 2019, 
 

att taxa för trygghetslarm inte indexregleras utan beslutas årligen,  
 
att vård- och omsorgsavgift tillåts höjas med 1 procent, samt  
 
att i övrigt anta föreliggande förslag på taxor 2019.  

 
 
 - - - - - -  
 
  Mats Hermansson (M) och Christer Sjögren (S) yttrar sig. 
   

Stefan Fürst (V)  yrkar avslag till höjd taxa för trygghetslarm, samt 
att taxan till musikskolan skrivs ned för fler barn liknande det 
system som finns för barnomsorgsavgift. 
 
Ordföranden ställer proposition där kommunstyrelsens förslag ställs 
mot Stefan Fürsts yrkande och finner bifall för kommunstyrelsens 
förslag. 
 

  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
  Stefan Fürst (V) reserverar sig mot beslutet. 
Delges: 
Nämnder och 
styrelser 
  - - - - - - 
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  KF § 23 
  KS § 151 
79.2018.106  Utskottet § 185 
 

Reglemente och samverkansavtal för Höglandets 
överförmyndarnämnd 

 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Fantenberg, 

överförmyndarhandläggare, Vetlanda 
 Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd på 

Höglandet. 
 Förslag till samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd 

och överförmyndarverksamhet. 
 
Redogörelse Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit 

överens om att från och med den 1 januari 2019 inrätta en 
gemensam nämnd och ett gemensamt kansli för 
överförmyndarverksamheten. För den gemensamma nämnden ska 
finnas ett reglemente. Reglementet ska antas av respektive 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
2018-11-06. 

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

att för Sävsjö kommuns del godkänna upprättat reglemente för 
Höglandets överförmyndarnämnd, samt 

 
att för Sävsjö kommuns del godkänna upprättat samverkansavtal 
för Höglandets överförmyndarnämnd och 
överförmyndarverksamhet. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Överförmyndarnämnden 
Höglandets överför- 
myndarnämnd - - - - - 
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  KF § 24 
  KS § 152 
151.2018.252  Utskottet § 179 
 
  Förvärv av fastigheten Sävsjö 12:24, Ljungagatan 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
  Förslag till köpeavtal. 
  Karta. 
  Fastighetsregisterdatautdrag. 
  Utdrag ur bolagsregistret. 
 
Redogörelse  Fastigheten Sävsjö 12:24 är centralt och strategiskt placerad i 

Sävsjö tätort. Fastigheten lämpar sig väl för flerbostadshus i olika 
upplåtelseformer och för olika typer av boenden. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att förvärva fastigheten Sävsjö 12:24 för 2 miljoner kronor, samt 
 
att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
 

Kerstin Hvirf (S) och Bo Nilvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen - - - - - 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KF § 25 
  KS § 153 
151.2018.252  Utskottet § 180 
 
  Förvärv av fastigheten Läkaren 2, Västra Parkgatan 16, Sävsjö 
 
Föredragna handlingar Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och 

exploateringsstrateg. 
  Förslag till köpeavtal. 
  Foto 
  Klipp ur detaljplanen. 
  OVK - påminnelse 
  Fastighetsregisterdatautdrag. 
  Utdrag ur bolagsregistret. 
 
Redogörelse  Socialförvaltningen hyr idag fastigheten Läkaren 2 av Axel 

Andersson & Son. Fastigheten används idag som korttidsboende.  
 
  Hyreskontraktet är upprättat så att hyresgästen står för nödvändiga 

investeringar i byggnader och mark. Socialförvaltningen hyr 
markplanet och garagen är uthyrda externt genom 
fastighetsägaren. De externa hyresgästerna har meddelats 
uppsägning. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att förvärva den bebyggda fastigheten Läkaren 2 för 1,5 miljoner 
kronor, samt 
 
att finansiering sker genom utökning av årets investeringsbudget. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
  
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att bifalla utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - 
 

Johanna Danielsson (KD) och Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen  - - - - - - 
 
 



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KF § 26 
14.2017.214  KS § 154   
 
  Upphävande av områdesbestämmelser Sibbarp 1:17 
 
Föredragen handling  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
 
Redogörelse  I samband med utarbetande av ny detaljplan för del av Sibbarp 

1:17 (Solvik), Sävsjö kommun, behöver områdesbestämmelserna 
upphävas. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att upphäva områdesbestämmelser lagakraft 1991-06-26 för 
område markerat ”a” på plankartan tillhörande planförslaget.  

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen  - - - - - - 
 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum                                                          Sida  18 (22) 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KF § 27 
14.2017.214  KS § 155 
 
  Detaljplan för del av Sibbarp 1:17 (Solvik), Sävsjö kommun 
 
Föredragna handlingar  Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg. 
  Granskningsutlåtande. 
  Planbeskrivning. 
  Kartskiss 
 
Redogörelse  Förslag till ny detaljplan har upprättats för del av Sibbarp 1:17, 

Solvik. Detaljplanen har varit utställd på granskning och ett antal 
synpunkter har inkommit. I granskningsutlåtandet sammanfattas 
inkomna yttanden och bemöts med kommentarer. 

 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att ta upprättat granskningsutlåtande som eget, 
 
att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt 
 
att anta planförslaget. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - -  - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Utvecklingsavdelningen  - - - - - - 

 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
164.2018.109  KF § 28 
 
  Medborgarförslag om belysning vid Högagärde, Sävsjö 
 
Föredragen handling  Medborgarförslag………………………………………..bilaga 1. 
 
Redogörelse  Förslagsställaren anser att området vid Högagärde i Sävsjö ska 

synliggöras med belysning och röjning av området. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum                                                          Sida  20 (22) 
Kommunfullmäktige 2018-11-19                          

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
165.2018.109  KF § 29 
 

  Medborgarförslag om att införa skrotbilsamnesti i Sävsjö 
kommun 

 
Föredragen handling  Medborgarförslag…………………………………………….bilaga 2. 
 
Redogörelse  För att undvika att uttjänta bilar blir kvarlämnade på diverse platser, 

föreslås att en skrotbilsamnesti införs i Sävsjö kommun. 
Kommuninvånare får kostnadsfritt lämna in skrotbilen på en av 
kommunen anvisad plats, varifrån de senare hanteras på ett 
miljöriktigt sätt av godkänd entreprenör. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum                                                          Sida  21 (22) 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
171.2018.109  KF § 30 
 

  Medborgarförslag om upprustning av skolgården på Rörviks 
skola 

 
Föredragen handling  Medborgarförslag……………………………………………bilaga 3. 
 
Redogörelse  Lärare och elever från klass 4 på Rörviks skola önskar att 

skolgården vid Rörviks skola rustas upp med linbana och 
klätterställning. Den utrustning som finns är sliten och de anser att 
förnyelse av skolgården kommer att bidra till mer lek och rörelse för 
eleverna. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum                                                          Sida  22 (22) 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
175.2018.109  KF § 31 
 

  Medborgarförslag om att minska hastigheten på Södra vägen i 
Vrigstad 

 
Föredragen handling  Medborgarförslag………………………………………..bilaga 4. 
 
Redogörelse  Förslagsställaren anser att hastigheten är för hög på Södra vägen i 

Vrigstad och önskar åtgärder för att minska hastigheten och 
därigenom öka säkerheten. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 
 


