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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 23 april 2018 
klockan 18.30 – 21.30 

Beslutande  
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Per Danielsson (KD), 
Fredrik Håkansson (KD), Gunilla Andersson (KD), Marie Svensson (C), Lilian 
Sjöberg Wärn, (M)  
 
Tjänstgörande ersättare: Anders Griph (KD) för Per Danielsson, Linus 
Anderås (KD) för Fredrik Håkansson, Helmer Andersson (KD) för Gunilla 
Andersson, Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn 

 
Övriga deltagare 

 
Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Föredragande årsredovisningar se respektive paragraf 
 

 

Utses att justera  Hazze Eklöf (S) och Mikael Erlandsson (KD)   

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 27 april 2018 klockan 08.00 

 Ordförande ....................................................................................... Paragrafer 26 - 54 
  /Christer Sjögren/ ............................. 

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

  
Justerande 

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

  /Hazze Eklöf/                            /Mikael Erlandsson/ 

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

Organ Kommunfullmäktige  

 
Sammanträdesdatum 

 
2018-04-23 

 

Datum för  
anslags uppsättande 

 
2018-04-27 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
2018-05-21 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Kommunkansliet 

  

 
 
Underskrift 

 
........................................................................... 
/Carina Hjertonsson/ 
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  KF § 26 
  KS § 46 
15.2018.041  Utskottet § 40 
 
  Avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR 
 
Föredragen handling Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse Riksdagen fattade 2012-11-28 beslut om att komplettera befintlig 

lagstiftning om God ekonomisk hushållning. Denna förändring 
trädde ikraft den 1 januari 2013 och ger kommuner och landsting 
nya möjligheter att utjämna intäkter över tid genom en resultat- 
utjämningsreserv.  

 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner möjlighet att under 
vissa givna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna 
täcka underskott vid senare tillfällen.   

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att avsättning görs med 18,7 mkr för 2017, att nyttjas i enlighet med 
kommunfullmäktiges antagna riktlinjer. Den samlade avsättningen 
till resultatutjämningsreserven är därmed 30 mkr. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - -  
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - 
 
  Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 27 
  KS § 47 
15.2018.041  Utskottet § 41 
 
  Nämndernas resultatfonder 2018-01-01 
 
Redogörelse Enligt huvudregeln ska nämnderna inte ta med överskott, 

underskott ska dock föras över som negativ resultatfond. 
Kommunstyrelsen kan föreslå avsteg från dessa regler. 

 
 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 
  att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
  2018-04-10. 
Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att för de nämnder som uppvisar ett underskott för 2017, ska 
underskottet inte överföras som negativ resultatfond 2018. 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 28 
  KS § 48 
15.2018.041  Utskottet § 42 
 
  Årsredovisning 2017 för Sävsjö kommun 
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017. 
 
Redogörelse  Bokslutet för Sävsjö kommun håller på att sammanställas. 
 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 
  att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-
10. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
  

Årsredovisningen beskriver Sävsjö kommuns och 
kommunkoncernens verksamhet och ekonomi 2017 och är en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och bolag. 
Innehållet regleras i kommunala redovisningslagen. 

 
Årets resultat för Sävsjö kommunorganisation är ett överskott på 
43,3 mkr, vilket är 29,5 mkr högre än det budgeterade resultatet på 
13,9 mkr. 
   

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sävsjö kommuns årsredovisning för år 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutar dessutom  

 
att vad gäller frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder, 
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - - 
 

Ekonomichef Marie Hogmalm redovisar ärendet. 
 
Stefan Gustafsson (KD) och Anna-Karin Yngvesson (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Stefan Gustafsson yrkar dessutom att som ett tillägg till 
kommunstyrelsens förslag ges ett uppdrag till samtliga nämnder att 
i samband med delårsbokslutet redovisa sitt arbete med 
barnkonventionen utifrån kommunens vision och värdegrund. 
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KF § 28  forts 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att godkänna Sävsjö kommuns årsredovisning för år 2017, samt 

 
att ge ett uppdrag till samtliga nämnder att i samband med 
delårsbokslutet redovisa sitt arbete med barnkonventionen utifrån 
kommunens vision och värdegrund. 

 
Delges: 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
Nämnder 
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15.2018.041  KF § 29  
 
  Revisionsberättelse och revisionsrapport 
 
Föredragen handling Revisionsberättelse 2017. 

 
Redogörelse Vid dagens sammanträde föreligger revisionsberättelse från Sävsjö 

kommuns revisorer. 
 

Revisionens ordförande Björn Svensson (M) redogör för upprättad 
revisionsberättelse. 

 
Tjänstgörande ordföranden Christer Sjögren (S) överlämnar 
klubban till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Bo Nilvall (M). 
 

Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 
 
Ledamöter i kommunstyrelsen, Stefan Gustafsson (KD), Ing-Marie 
Arwidsson (KD), Christer Sjögren (S), Lena Persson (S), Göran  
Häll (S), Christer Sandström (C), Mats Hermansson (M), ansvariga 
för 2017 års förvaltning deltar inte i beslutet. 
 
Med återtagande av ordförandeklubban beslutar fullmäktige på 
ordföranden Christer Sjögrens fråga: 
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
 
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, Anna-Karin Yngvesson 
(KD), Eva Johansson (S), Ingrid Ivarsson (S), Patrik Christierson 
(M), Tobias Norén (SD), ansvariga för 2017 års förvaltning deltar 
inte i beslutet. 
 
att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 
Ledamöter i socialnämnden, Erika Mallander Karlsson (KD), Anders 
Griph (KD), Ingrid Ivarsson (S), Kerstin Hvirf (S), Arne Petersson 
(M), Mikael Svensson (SD), ansvariga för 2017 års förvaltning 
deltar inte i beslutet. 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
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KF § 29 forts 
 
Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden, Susanne Sjögren (S), Sven 
Krafft (S),  ansvariga för 2017 års förvaltning deltar inte i beslutet. 
 
att bevilja myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 
 
Ledamöter i myndighetsnämnden, Sten-Åke Claesson (C), Hazze 
Eklöf (S), Per-Otto Ivarsson (S), Bo Nilvall (M), ansvariga för 2017 
års förvaltning deltar inte i beslutet. 
 
att bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
att i övrigt bevilja enskilda förtroendevalda i nämnda organ 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
att lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna. 
 

Delges: 
Nämnder och - - - - -  
styrelser 
Revisorerna 
 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 Sammanträdesdatum                                                                     Sida   
Kommunfullmäktige 2018-04-23                               8 (32)  
  

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 

  KF § 30 
15.2018.041  KS § 50 
 

   Årsredovisning 2017 för AB Sävsjö Industribyggnader  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017.  
   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att lägga årsredovisningen 2017 för AB Sävsjö Industribyggnader 
till handlingarna. 
 

Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Urban Blücher, vd AB Sävsjö Industribyggnader, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamöter i styrelsen för AB Sävsjö Industribyggnader, Lena 
Persson (S), Johan Brogård (C), Hans Svensson (M),  ansvariga för 
2017 års förvaltning, deltar inte beslutet. 

Delges: 
AB Sävsjö Industri- 
byggnader 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 31 
15.2018.041  KS § 51 
 

   Årsredovisning 2017 för Sävebo AB  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017.  
   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att lägga årsredovisningen 2017 för Sävebo AB till handlingarna. 
 
Delges:  
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 

 
Urban Blücher, vd Sävebo AB, redovisar ärendet. 
 
Therese Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamöter i styrelsen för Sävebo AB, Therese Petersson (KD), 
Kerstin Hvirf (S), Göran Häll (S), Alf Wihrén (M), ansvariga för 2017 
års förvaltning, deltar inte beslutet. 

Delges: 
Sävebo AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 32 
15.2018.041  KS § 52 
 
    Årsredovisning 2017 för Njudung Energi Sävsjö AB  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017. 
     
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att lägga årsredovisningen 2017 för Njudung Energi Sävsjö AB till  
  handlingarna. 
 
Delges:  
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Ola Rosander, vd Njudung Energi Sävsjö AB, redovisar ärendet. 
 
Helmer Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamöter i styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB, Helmer 
Andersson (KD), Lena Persson (S), ansvariga för 2017 års 
förvaltning, deltar inte beslutet. 
 

Delges: 
Njudung Energi Sävsjö AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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KF § 33 

15.2018.041  KS § 53 
 

   Årsredovisning 2017 för SavMAN AB  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017. 
   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
   

att lägga årsredovisningen 2017 för SavMAN AB till handlingarna. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Bo Dahl, vd SavMAN AB, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot i styrelsen för SavMAN AB, Linus Anderås (KD), ansvarig 
för 2017 års förvaltning, deltar inte beslutet. 

Delges: 
SavMAN AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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KF § 34 

15.2018.041  KS § 54 
  
    Årsredovisning 2017 för Sävsjö Näringslivs AB  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017.   
 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att lägga årsredovisningen 2017 för Sävsjö Näringslivs AB till 

 handlingarna. 
 
Delges:  
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Helena Gill, vd Sävsjö Näringslivs AB, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB, Göran Häll (S), 
ansvarig för 2017 års förvaltning, deltar inte beslutet. 
 

Delges: 
Sävsjö Näringslivs AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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KF § 35 

15.2018.041  KS § 55 
  
  Årsredovisning 2017 för Stockarydsterminalen AB  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017  
   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
    

att lägga årsredovisningen 2017 för Stockarydsterminalen AB till 
 handlingarna. 

 
Delges:  
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Ulf Blomqvist, vd Sävsjö Transport AB, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot i styrelsen för Stockarydsterminalen AB, Stefan 
Gustafsson (KD), ansvarig för 2017 års förvaltning, deltar inte 
beslutet. 

Delges: 
Stockarydsterminalen AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 36 
15.2018.041  KS § 56 
   
  Årsredovisning 2017 för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk  
  förening  
 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017. 
   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
   

att lägga årsredovisningen för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk 
förening 2017 till handlingarna. 

 
Delges:  
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Bert Runesson, särskild utredare, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamöter i styrelsen för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening, 
Stefan Gustafsson (KD), Eva Johansson (S), ansvariga för 2017 
års förvaltning, deltar inte beslutet. 

Delges: 
Sävsjö Skyttecenter 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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KF § 37 

15.2018.041  KS § 57 
  
  Årsredovisning 2017 för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB 

 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017. 
 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att lägga årsredovisningen för Sävsjö Vetlanda Fiber AB 2017 till  
  handlingarna. 
Delges: 
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Bo Dahl, vd SavMAN AB, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot i styrelsen för Sävsjö-Vetlanda Fiber AB, Linus Anderås 
(KD), ansvarig för 2017 års förvaltning, deltar inte beslutet. 

Delges: 
Sävsjö Vetlanda-Fiber AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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KF § 38 
15.2018.041  KS § 58 
 
  Årsredovisning 2017 för Smålands Bredband AB 

 
Föredragen handling  Årsredovisning 2017 för Smålands Bredband AB. 
   
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att lägga årsredovisningen 2017 för Smålands Bredband AB till  
  handlingarna. 
Delges:   
Kommunfullmäktige  - - - - - - - 
 

Bo Dahl, vd SavMAN AB, redovisar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot i styrelsen för Smålands Bredband AB, Linus Anderås 
(KD), ansvarig för 2017 års förvaltning, deltar inte beslutet. 

Delges: 
Smålands Bredband AB 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 39 
  KS § 49 
15.2018.041  Utskottet §  
 
  Direktiv till ombud för årsstämmor 2018 
 
Föredragna handlingar  Direktiv till ombud för årsstämmor 2018 upprättade av ekonomichef 

Marie Hogmalm. 
 
Redogörelse  Direktiv till ombud för årsstämmor 2017 har upprättats avseende 

AB Sävsjö Industribyggnader, Sävebo AB, Njudung Energi Sävsjö 
AB, SavMAN AB, Sävsjö Näringslivs AB, Stockarydsterminalen AB, 
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening, Sävsjö Vetlanda Fiber AB 
och Smålands Bredband AB. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens utskott beslutar 
 
  att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
  2018-04-10. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - -  
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
  att anta förslag till direktiv för ombudet vid årsstämman avseende 

AB Sävsjö Industribyggnader, Sävebo AB, Njudung Energi Sävsjö 
AB, SavMAN AB, Sävsjö Näringslivs AB, Stockarydsterminalen AB, 
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening, Sävsjö Vetlanda Fiber AB 
och Smålands Bredband AB. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamöter i ovannämnda styrelser Stefan Gustafsson (KD), 
Therese Petersson (KD), Helmer Andersson (KD), Linus Anderås 
(KD), Lena Persson (S), Kerstin Hvirf (S) Göran, Häll (S), Eva 
Johansson (S), Johan Brogård (C), Hans Svensson (M), Alf Wihrén 
(M), ansvariga för 2017 års förvaltning, deltar inte beslutet. 

  
Delges: 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 40 
66.2018.106  KS § 59 
  Utskottet § 45 
   
  Årsredovisning för Höglandsförbundet 2017 
 
Föredragna handlingar Protokollsutdrag Höglandets kommunalförbund, direktionen  

2018-03-29 § 5. 
Årsredovisning med revisionsberättelse Höglandsförbundet 2017. 

  Granskning av årsredovisningen upprättad av Deloitte. 
   
Redogörelse  Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning avseende  

 Höglandsförbundet 2017.  
 
Förslag  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att lägga upprättad årsredovisning från Höglandsförbundet 2017 till 
handlingarna, samt 

 
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen för 
Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - -  
 

Tjänstgörande ordföranden Christer Sjögren (S) överlämnar 
klubban till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Bo Nilvall (M), 
varefter kommunfullmäktige på dennes fråga beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Christer Sandström 
(C) och Alexandra Wikström Kelemen (M) anmäler jäv. 

Delges: 
Höglandsförbundet 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
KF § 41 

36.2017.106  KS § 60 
  Utskottet § 46 
   

Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets 
samordningsförbund 2017 

 
Föredragen handling Årsredovisning med revisionsberättelse för Höglandets 

samordningsförbund 2017. 
 
Redogörelse Årsredovisning med revisionsberättelse för år 2017 för Höglandets 

samordningsförbund föreligger vid sammanträdet. 
 
Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att lägga upprättad årsredovisning från Höglandets 
samordningsförbund 2017 till handlingarna, samt 

 
att för Sävsjö kommuns del bevilja styrelsen för Höglandets 
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
  Matilda Henrikson (C) anmäler jäv. 
Delges: 
Höglandets 
samordningsförbund 
Ekonomiavdelningen - - - - - 
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  KF § 42 
  KS § 61 
57.2018.104  Utskottet § 47 
 
  Ansökan om partistöd Vänsterpartiet 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Vänsterpartiet i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur 

partistödet har använts för 2017 tillsammans med ett 
granskningsintyg. Redovisningen har granskats av 
ekonomiavdelningen. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om 
utanordning av förskott av partistöd för 2018 till Vänsterpartiet  
med 22 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Delges: 
Vänsterpartiet 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 43 
  KS § 62 
57.2018.104  Utskottet § 48 
 
  Ansökan om partistöd Kristdemokraterna 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Kristdemokraterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur 

partistödet har använts för 2017 tillsammans med ett 
granskningsintyg. Redovisningen har granskats av 
ekonomiavdelningen. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om 
utanordning av förskott av partistöd för 2018 till Kristdemokraterna 
med  78 000 kronor. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Kristdemokraterna 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
 
  



Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 Sammanträdesdatum                                                                     Sida   
Kommunfullmäktige 2018-04-23                               22 (32)  
  

Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
  KF § 44 
  KS § 63 
2018.104  Utskottet § 49 
 
  Ansökan om partistöd Socialdemokraterna 
 
Föredragna handlingar  Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef. 
 
Redogörelse  Socialdemokraterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur 

partistödet har använts för 2017 tillsammans med ett 
granskningsintyg. Redovisningen har granskats av 
ekonomiavdelningen. 

 
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 
Delges:   att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om 

utanordning av förskott av partistöd för 2018 till Socialdemokraterna 
med 92 000 kronor. 

 
Kommunstyrelsen - - - - - 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Socialdemokraterna 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 45 
  KS § 64 
51.2018.111  Utskottet § 50 
 
  Regler för kommunalt partistöd mandatperioden 2019-2022 
 
Föredragen handling  Förslag till Regler för kommunalt partistöd mandatperioden  
  2019-2022. 
 
Redogörelse  I slutrapport från den parlamentariska kommittén, antagen av 

kommunfullmäktige 2018-02-19 § 19, meddelas att ”inga 
förändringar föreslås i reglemente för partistöd”. Eftersom nu 
gällande reglemente för partistöd gäller innevarande mandatperiod, 
bör nytt beslut fattas. Partistödet består av  
 

 ett grundstöd, 15 000 kronor per parti och år 
 ett mandatstöd, 7 000 kronor per mandat och år 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta föreliggande regler för kommunalt partistöd 
mandatperioden 2019-2022. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 46 
  KS § 65 
59.2018.106  Utskottet § 51 
 
  Styrdokument Kommunassurans Syd Försäkring AB 
 
Föredragna handlingar   Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, särskild utredare. 
  Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Redogörelse  Kommunassurans Syd Försäkrings AB startades i maj 2005.  

Bakgrunden till bolagets bildande var att kommunerna ville vara 
säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa 
konkurrensen på marknaden samt stimulera delägarna i deras 
skadeförebyggande arbete. 

 
  Vid en extra bolagsstämma i november 2016 presenterade 

styrelsen ett förslag om förändringar av bolagets geografiska 
verksamhetsområde med mera. Styrelsen initierade också i 
samband med detta en översyn av bolagets styrdokument. 

   
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna de för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
framtagna styrdokumenten, bestående av ägardirektiv, 
bolagsordning och aktieägaravtal. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Delges: 
Kommunassurans 
Ekonomiavdelningen - - - - -  
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  KF § 47 
  KS § 66 
58.2018.109  Utskottet § 52 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats 2018-03-31 

 
Föredragen handling  Redovisning. 
 
Redogörelse  Enligt kommunfullmäktiges reglemente ska redovisning lämnas vid 

fullmäktigesammanträdet i april av motioner och medborgarförslag 
som inte är färdigbehandlade. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 
  att lägga redovisningen till handlingarna. 
Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 
 
  Kommunfullmäktige beslutar 
 
  att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

- - - - - 
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  KF § 48 
  KS § 67 
207.2017.109 Utskottet § 53 
 

Svar på medborgarförslag om kommunrevisionen och 
granskningsrapporter 

 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 

Skrivelse upprättad av revisionens ordförande Björn Svensson och 
förste vice ordförande Lisbeth Johansson. 
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 

 
Redogörelse  Ett medborgarförslag har inkommit från Peter Grahn, där han 

föreslår att kommunrevisionens ordförande ska föredra 
gransknings-rapporterna i kommunfullmäktige och vid behov låta 
sakkunnig biträda. 

 
  Kommunrevisionen har yttrat sig och ställer sig i princip positiv, i 

yttrandet anförs att om sakkunnig ska biträda vid redovisningen 
behövs extra medelstilldelning. 

 
  Samtliga granskningsrapporter publiceras på kommunens hemsida, 

att komplettera detta med en föredragning i kommunfullmäktige 
förstärker öppenheten ytterligare. Beslut om sakkunnigt biträdes 
medverkan bör tas av kommunfullmäktiges ordförande efter förslag 
från kommunrevisionens ordförande, då också beslut tas om hur 
finansiering av denna medverkan ska ske. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att med hänvisning till kommunchefens yttrande, bifalla 
medborgarförslaget, 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 
Kommunrevisionen 
Per Danielsson - - - - -  
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  KF § 49 
  KS § 68 
181.2017.109  Utskottet § 54 
 
  Svar på medborgarförslag om pantrör 
 
Föredragna handlingar  Medborgarförslag. 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Sävsjö kommun 

sätter upp så kallade pantrör i kommunens tätorter. Ett pantrör är 
en form av papperskorgar där man kan lägga ner burkar som kan 
pantas. De fästs oftast i anslutning till befintliga papperskorgar. 

 
Detta kan bidra till ett mer hållbart samhälle, kostnaden för pantrör 
ligger runt 1 000 kronor och kan därmed anses överkomlig. 
 
Samtidigt är det viktigt att göra en fördjupad studie av hur stort 
behovet är, hur många pantrör som bör sättas upp och var de ska 
placeras för att få största effekt. Av detta skäl är det lämpligt att ge 
utvecklingsenheten i uppdrag att i samband med kommande 
satsningar på centrumutveckling i kommunens fyra tätorter 
inkludera en satsning på pantrör. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att med hänvisning till kommunchefens yttrande bifalla 
medborgarförslaget, 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 
Utvecklingsavdelningen   
Serviceförvaltningen - - - - - 
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  KF § 50 
  KS § 69 
23.2018.109  Utskottet § 55 
 

Svar på motion om avtal med Växjö kommun angående 
återvinningscentral 

 
Föredragna handlingar  Motion lämnad av Anders Griph (KD). 
  Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef. 
 
Redogörelse  En motion har inkommit som innebär att Sävsjö kommun ska 

teckna ett avtal med Växjö kommun om att invånare i Sävsjö 
kommuns södra kommundel ska få nyttja återvinningsstationen i 
Lammhult. Motivet för detta är en förbättrad samhällsservice med 
kortare restider till Lammhult än till stationen i Flishult. 

 
  Njudung Energi har via avtal tagit över kommunens ansvar för VA-

frågor, där även avfallshanteringen ingår. Ur detta perspektiv är det 
snarare Njudung Energi som skulle föra samtal med Växjö kommun 
om samverkan i den riktning motionen föreslår. 

 
  Genom olika åtgärder, redovisade i tjänsteskrivelsen, tillgodoser 

Njudung Energi redan idag de största behoven som motionen riktar 
sig mot. Om denna service på något sätt kan kompletteras med ett 
avtal med Växjö kommun bör detta ingå i ett sammanhang där 
samverkan mellan kommuner kring avfallshantering prövas ur ett 
större sammanhang. 

 
Förslag  Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 
 

att med hänvisning till kommunchefens yttrande anse motionen 
besvarad. 

Delges: 
Kommunstyrelsen  - - - - - - - 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
  Enligt utskottets förslag. 
Delges: 
Kommunfullmäktige - - - - - - 

 
Anders Griph (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
Delges:   att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Anders Griph 
Njudung Energi  - - - - - - 
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80.2018.109  KF § 51 
 
  Medborgarförslag om lösspringande katter 
 
Föredragen handling Medborgarförslag………………………………..…….bilaga 1. 
 
Redogörelse  I förslaget påtalas både hundar och katter bör hållas kopplade. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
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83.2018.109  KF § 52 
 
  Medborgarförslag om besöksparkering på Tällevadsområdet 
 
Föredragen handling Medborgarförslag………………………………..…….bilaga 2. 
 
Redogörelse Förslaget innebär att en besöksparkering för 4-6 fordon på en 

outnyttjad tomt vid Tällevadsvägen/Tågvägen anordnas. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - 
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91.2018.109  KF § 53 
 

Medborgarförslag om betongunderlag i Sävsjö ishall. 
 
Föredragen handling Medborgarförslag……………………………………………bilaga 3. 
 
Redogörelse Förslaget innebär att golvet i Sävsjö ishall görs om till betonggolv 

för att kunna användas året runt för att till exempel åka rullskridskor 
och även anordna olika evenemang. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - 
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92.2018.109  KF § 54 
 

Medborgarförslag om betongunderlag i Sävsjö ishall. 
 
Föredragen handling Medborgarförslag……………………………………………bilaga 4. 
 
Redogörelse Förslaget innebär att golvet i Sävsjö ishall görs om till betonggolv 

för att kunna användas året runt för träning när det inte är is. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar 
 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Delges: 
Kommunstyrelsen - - - - - - - 
 


