
□Sävsjö ID kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Vrigstad Värdshus, Sävsjö kommun, måndagen den 16 december 2019 

klockan 18:00 - 18.30 

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) 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph, (KD) 
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
LudwigAxelsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C) 
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-0 Ivarsson (S) 
Majvor Skoog (S) 

Mats Hermansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Arne Petersson (M) 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihren (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Furst (V) 
Lars-Ola Helgesson (SD) 
Mikael Svensson (SD) 
Bo Ek (SD) 
Peter Evertson (SD) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennert Jonasson (SD) 

'Ijänstgörande ersättare: 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom 
Helmer Andersson (.KD) ersätter Ludwig 
Axelsson 
Sven Krafft (S) ersätter Eva Johansson 
Matilda Henriksson (C) ersätter Anette 
Gustafsson 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 

Utses att justera Hans Svensson (M) Ingrid lvarsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 19 december klockan 09.00 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Hans Svensson (M) 

Justering 

Paragrafer 160-173 

Ingrid Ivarsson (S) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

1 



n sävsjö 
U kommun 

Samma nträ desprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

Anslags bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatu!i'I~ 

Anslagsdatum: 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

Förvarings plats för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2019-12-16 

2019-12-20 

2020-01-13 

Kommunkansliet 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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l 1 Sävsjö 
fD kommun 

§ 160 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbe styrka nd e 
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Il Sävsjö 
ID kommun 

§161 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 

Samma nträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

Diarienummer: 2019/380.111. 

att utse Ljubomir Komarica (SD} till ordinarie ledamot i Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågorfrån och med 2019-12-17, 

att utse Kjell Lundkvist (SD), Sävsjö, till ersättare i kultur- och fritidsnämnden från 
och med 2019-12-17, samt 

att utse Ljubomir Komarica (SD), Sävsjö, till ersättare i myndighetsnämnden från och 
med 2019-12-17. 

Sammanfattning 

Med anledning av vakanser (SD) som ledamot i kommunala rådet för 
funktionshinderrådet, ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i 
myndighetsnämnden har förslag lämnats på ny ledamot/ersättare. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på ledamot/ersättare. 
2. Protokoll från sammanträde med valberedningen 2019-12-16. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kultur- och fritidsnämnden 
Myndighetsnämnden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§162 Diarienummer: KS 2019/261.109 

Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga 

elljusspår 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå förfrågan om övertagande av Stockaryds elljuspår, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har likvärdig budget för kommunens fyra elljusspår och 
kan därmed erbjuda samma stöd till de föreningar som sköter dessa oavsett ägarskap. 
Skillnaden är att IFK Stockarycl själva tecknat avtal med de lokala markägarna då 
spåret kommit till på deras initiativ. Justering av dessa bör kunna göras av hävd, men 
processen ägs av avtalspartema. 

Vid kommunstyrelsens behandling noteras att avtalen avseende kommunens 
elljusspår behöver uppdateras. 

Besl utsunderlag 

1. Medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga elljusspår 2019-08-16 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-17 § 367. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 § 108. 
4. 'ijänsteskri.vel.se från Frank Isaksson, enhetschef kultur-- och 

fritidsförvaltningen 2019-10-11. 
5. Protokollsutdrag kommW1Styrelsen 2019-12-03 § 483. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Serviceförvaltningen. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-1S2 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
(Bl kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§ 163 Diarienummer: KS 2019/189.109 

Svar på medborgarförsf ag om cykel väg mellan tätorter 

Kommunfullmäktige beslutar 
att fortsätta arbetet med att planera för bättre cykelförbindelser mellan kommunens 
tätorter, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
En cykelförbin delse mellan kommunens tätorter finns med i Sävsjö kommuns 
översiktsplan från 2012. Det är dock en långsiktig plan då det finns flera faktorer som 
försvårar. Sävsjö kommun äger inte vägarna mellan orterna, det gör Trafikverket. 
Därför behövs dessa cykelvägar pekas ut och prioriteras i den regionala 
infrastrukturplaneringen dä. Sävsjö kommun själva inte får bygga cykelvägar längs det 
statliga vägnätet. 

I dag är cykelvägen mellan Stockazyd och Vrigstad samt mellan Stockazyd och Sävsjö 
utpekade i den regionala planeringen. Det är dock väldigt många cykelsträckor i länet 
som är utpekade och det sker en prioritering varje planeringsperiod av vilka vägar som 
ska anläggas. Än så länge är inte några av kommunens cykelsträckor prioriterade. 

Beslutsun derla g 
1. Medborgarförslag 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-06-18 § 297. 

3. 'fjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 
2019-11-06. 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 484. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö 
151 kommun 

Samma nträ desp rotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§164 Diarienummer: KS 2019/200.109 

Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i 
Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 

att föra fram önskemålet i dialog med Trafikverket, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår ett bullerplank längs järnvägen i centrala Stockaryd då den 
ökande trafiken på södra stambanan skapar störningar på grund av hög ljudnivå. 
Detta är en fråga för Trafikverket att avgöra. Kommunen kommer att lyfta 
förslagsställarens önskemål i dialog med Trafikverket och så f'ar de redogöra för 
kommunen hur de tar sig an frågan. ~iudnivån i Stockaryds samhälle är en fråga som 
varit uppe tidigare och det är därfor angeläget att få ett svar på hur Trafikverket 
arbetar med dessa bullerstörningar. 

Trafikverket häm-isar samtliga som vill rapportera in skador eller brister i 
infrastruktursystemet, bland annat huller, till sin inrapporteringstjänst på hemsidan: 
htt;ps:/J www.trafikverket.se}Llanstf'r/Anmal-skador-orh-brist~r/ 

Beslutsu nderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-18 § 299. 

3. Tjänsteskrivelse från Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 2019-11-06. 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 485. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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, !Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§165 Diarienummer: KS 2019/190.109 

Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och 

Stockaryd 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i kommande överläggning med Region Jönköpings län och Länstrafiken föra fram 
behovet av förbättrad kommunikation till och från kommunen och mellan 
kommunens samtliga tätorter, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår en bussförbindelse mellan Vrigstad, Stockaryd och vidare 
ner mot Rörvik/Lammhult alternativt mot Sävsjö. 
Det fanns tidigare en bussförbindelse mellan Stockaryd och Vrig&tad som gick ett par 
gänger om dagen. På grund av dåligt resandeunderlag på sträckan gick bussen 
nästintill torn flera gånger om dagen, varför linjen togs bort av besparingsskäl och att 
man nu får åka via Sävsjö om man vill fortsätta till Vrigstad. 

Önskemålet tas med i den årliga dialog som kommunen har med Region Jönköpings 
län/Länstrafiken, som är den organisation som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. 
Denna sträcka kommer dock troligtvis inte prioriteras framför sträckor som har ett 
bättre resandeunderlag. På sikt kan naturligtvis dagens sträckningar utvärderas och 
ses över, om det går att få till bättre förbindelser. 

Besluts underlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-18 § 298. 
3. 'fjänsteskrivelse från Kristin Nilsdotter Isaksson, utverklingschef, 2019-11-06. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 486. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Utvecklingsavdclningen. 

Sävsjö kommun, 575 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbes tyrka n de 
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n sävsjö 
E1 kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§166 Diarienummer: KS 2019/324.106 

Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 

Kommunfullmäktige bes lutar 

att för Sävsjö kommuns del godkänna Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet föreligger Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31. 

Besluts underlag 

1. Direktionens protokoll 2019-10-25 § 44. 
2. Delårsrapport per 2019-08-31. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 487. 

Beslutet skickas till 

Höglandsförbundet 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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□Sävsjö ID kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§ 167 Diarienummer: K5 2019/325.005 

Högla ndsgemensa m IT-säkerhets policy 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreliggande höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy för kommuner inom 
Höglandsförhundet. 

Sammanfattning 

IT-säkerhet handlar om att skydda verksamhetens IT-relaterade tillgångar, som 
maskinvara, programvara och den information som lagras och hanteras i dessa. Det 
finns ett behov av att revidera den IT-säkerhetspolicy som antogs våren 2017, bland 
annat eftersom det finns en lagstiftning att ta hänsyn till. 

Den IT-säkerhetspolicy som har arbetas fram redovisar Höglandsförbundets och dess 
medlemskommuners övergripande mål och inriktning med IT-säkerheten samt hur 
ansvaret i dessa frågor är fördelat. Policyn gäller för IT-säkerhet inom 
höglandssamarbetet, och kompletterar förbundets och kommunernas övriga 
styrdokument inom säkerhetsområdct. Hela kommunkoncernen omfattas av policyn. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2019-10-25 § 46. 
2, Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 488. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Nämnder och styrelser 
Digitaliseringsstrategen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbesty rka nd e 
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□Sävsjö 
U, kommun 

Samma nträ desp rotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§168 Diarienummer: KS 2019/326.003 

Dataskyddspollcy Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige bes I utar 
att anta föreliggande "Dataskyddspolicyför Sävsjö kommun". 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den 
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige kompletteras 
dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen. 

En policy är framtagen för att antas i de fem höglandskommunerna samt 
Höglandsförbundet. Föreliggande policy omfattar Sävsjö kommuns nämnder och 
bolagsstyrelsema i helägda bolag (Sävebo AB, AB Sävsjö Industribyggnader, SavMan 
AB) och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om behandling av 
personuppgifter. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Höglandsförbundet 2019-10-25 § 47. 
2. Dataskyddspolicy Sävsjö kommun. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 489. 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet 
Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrkande 
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□Sävsjö El kommun 

Sa mmanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§ 169 Diarienummer: KS 2019/333.016 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö kommun 

Kommunfullmäktige bes I uta r 

att anta "Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023", 

att "Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019" antagna av 
kommunfullmäktige 2015-12-14, § 120, upphör att gälla i och med detta beslut, samt 

att "Styrdokument för krisberedskap 2015-2018" antaget av kommunstyrelsen 
2016-03-08 § 46, upphör att gälla i och med detta beslut. 

Sammanfattning 

Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är landets kommuner skyldiga att varje 
mandatperiod arbeta fram ett handlingsprogram för det lokala olycksförebyggande 
arbetet och den operativa förmågan inom räddningstjänsten. Sävsjö kommun har tagit 
ett större grepp om säkerhetsarbetet och arbetat fram ett handlingsprogram för skydd 
och säkerhet. Programmet omfattar även de krav som lagstiftaren ställer i Lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (2006:544). I handlingsprogrammet föreslås åtta mfilområden: 
olyckor (trafik- och fallolyckor), psykisk hälsa, brand, brott, internt skydd, civilt 
försvar, krishantering och klimatanpassning. 

Beslutsun derlag 
1. 'Ijänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-10-31. 

2. Handlingsprogram för s1."}'dd och säkerhet i Sävsjö. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 490. 

Beslutet skickas till 

Höglandets räddningstjänstförbund 
Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

T!!lefon: 0382-152 00 

Mejl; kommun@savsjo.se 

Utdragsb e styrka nde 
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□Sävsjö 
Ulkommun 

Sa mmanträdesprotokol I 
Komm unfu Il mäktige 
2019-12-16 

Justering 

§170 Diarienummer: KS 2019/20.001 

Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och 

Centrala Säkerhetsgruppen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Välfärdsrådet har funnits i Sävsjö kommun sedan början av 2000- talet Det uppstod 
genom en sammanslagning av Brottsförebyggande rådet och Folkhälsoriidet och har 
haft som uppgift att samordna och ta initiativ till åtgärder kopplade till dessa två 
områden. Centrala säkerhetsgruppen har sitt ursprung i Lagen om skydd mot olyckor 
och de krav som ställs pä kommunen vad gäller förebyggande av olyckor. 
Dessa organisationer har under de senaste åren kommit att överlappa varandra och ett 
förslag finns till samordning, genom att bilda ett Hållbarhetsråd som ersätter 
Vålfårdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

att bilda ett Hållbarhetsråd enligt redovisat förslag från och med 2.020-01-01, 

att anta föreliggande riktlinje *"Reglemente Hållbarhetsråd" för kommunens 
Hållbarhetsråd att gälla från och med 2020-01-01, samt 
att Hällbarhetsrådet ersätter Välfärdsrådet och Centrala säkerhetsgruppen frän och 
med 2020-01-01. 

Beslutsunde rlag 
1. Förslag till reglemente för Hållharhetsråd. 
2. Vålfärdsrådets protokoll 2019-09-12 § 18. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2.019-10-22 § 413 och 2019-12-03 § 493. 

Yrkanden 

Mats Hermansson (M) yrkar återremiss med motivet att han vill se en översyn av 
reglementet som ger förutsättningar för oppositionen att delta i arbetet i 
Hållbarhetsrädet. 

Stefan Gustafsson (KD) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, samt 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Mats Hennansson (M) begär omröstning. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 



Justering ,{~ 

Propositionsordning 

Sammanträdesprotokoll 
Ko mm unf ull mäktige 
2019-12-16 

Ordföranden ställer följande propositionsordning. Den som röstar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja, den som röstar att ärendet ska 
ätcrrcmittcras enligt Mats Hermanssons yrkande om återremiss röstar Nej. 

Omröstn i ngsresultat 

Omröstningen utfaller med 25 Ja-röster och 14 Nej-t'Öster .................................. bilaga 1. 

Med hänvisning till KL 5 kap, 50 § återremitteras ärendet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 



I !Sävsjö 
ml kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§171 Diarienummer: KS 2018/150.214 

Antagande av detaljplan för Lundby 2:18 och del av 2:19 

Vrigstad 

Ko mmunfu Il mäktige beslutar 

att ta upprättat granskningsutlåtande som eget, samt 

att anta planförslaget. 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan för Lundby 2:18 

och del av Lundby 2:19 Vrig.-,tad samhälle. Detaljplanen har varit ute på granskning 
under tiden 2019-09-23 - 2019-10-16. I granskningsutlåtandet sammanfattas de 
inkomna yttrandena och bemöts med kommentarer med eventuella åtgärder till följd 
av yttrandet. 

Besluts underlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad 2019-10-30. 
2. Plankarta antagande detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19. 
3. Planbeskrivning antagande detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19. 
4. Granskningsutlåtande detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19. 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-03 § 493. 

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD) och Sten-Åke Clae.sson (C) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdrags bestyrkande 
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LJ Sävsjö 
E.iJ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

§172 Diarienummer: KS 2019/373.109 

Medborgarförslag om bättre belysning vid 

åteNinn ingsstationerna 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att bättre belysning bör monteras vid ätervinningsstationerna i 
kommunen, detta för att underlätta att lämna avfall och även att göra det ruer 
"obekvämt" att lämna saker soru inte hör hemma på återvinningsstationer. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 BO Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyr ka nde 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sam manträ desprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-12-16 

Justering 

#'&J 

§ 173 Diarienummer: KS 2019/384.109 

Motion (M) underhåll av kommunens fastigheter 

Komm unf u llmä ktige bes I utar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

I motionen konstateras att underhållet på kommunalt ägda fastigheter är undermåligt 
och att underhålls behovet av kommunens fastigheter ska redovisas, samt hur detta ska 
åtgärdas. 

Beslutsu nderlag 

1. Motion (M) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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