SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum
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Plats och tid
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Sida
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2018-01-09
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 9 januari 2018
klockan 13.15 – 16.15
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande
Ing-Marie Arwidsson (KD)
Christer Sandström (C)
Göran Häll (S)
Lena Persson (S)
Tjänstgörande ersättare:
Tobias Norén (SD)
Matilda Henriksson (C) § 9

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Matilda Henriksson (C), inte tjänstgörande ersättare utöver § 9
Alexandra Wikström Kelemen (M)
Kristina Jönsson (V), insynsplats
Therese Rostedt, utvecklingsledare socialförvaltningen §§ 5, 7, 15
Miriam Markusson Berg, socialchef §§ 5, 7, 15
Marie Hogmalm, ekonomichef § 8
Bert Runesson, särskild utredare § 15

Utses att justera

Göran Häll (S)

Justeringens
plats och tid
UnderOrdförande

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 11 januari 2018 klockan 09.00

skrifter

1 - 15
........................................................................................................
/Stefan Gustafsson

Sekreterare

........................................................................................................
/Carina Hjertonsson/
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-09

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2018-01-11

Underskrift

………………………………………………………
/Carina Hjertonsson/

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

2018-02-05

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

163.2017.109

Sida

2 (17)

KS § 1
Utskottet § 219
Svar på motion om solceller

Föredragna handlingar

Motion från moderaternas fullmäktigegrupp.
Tjänsteskrivelser från Urban Blücher VD AB Sävsjö Industribyggnader,
ABSI, och Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Redogörelse

Moderaterna i Sävsjö har lämnat en motion där man föreslår att AB
Sävsjö Industribyggnader tar fram avtal som möjliggör för hyresgäster
att hyra takyta för uppsättning av solceller.
Lokal produktion av förnyelsebar energi ligger i linje med den energioch klimatstrategi som är antagen av kommunen. I lämnade yttranden
pekas på att lönsamheten fortfarande är låg och att det krävs långa
investeringsperspektiv. De aktörer som finns idag erbjuder lösningar
främst till privatpersoner och för företag krävs en individuell bedömning
för varje objekt.
ABSI bedömer att besparingar och miljövinster främst kan göras genom
att minska driftskostnader avseende värme, el och vatten.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ställa sig bakom inkomna remissyttranden,
att ge AB Sävsjö Industribyggnaders styrelse i uppdrag att arbeta
vidare i den riktning som remissvaren pekar mot, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

106.2017.109

Sida
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KS § 2
Utskottet § 220
Svar på motion om översyn av trafikregler

Föredragna handlingar

Motion.
Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2017-11-16 § 133.
Tjänsteskrivelser upprättade av Jan Holmqvist, kommunchef och
Anna Wiksten, enhetschef gata/park.

Redogörelse

En motion har inkommit från Anders Griph (KD) där han efterlyser en
översyn av trafikregler i Sävsjö kommuns tätorter. Det han framförallt
påtalar är behovet av enhetlighet vad gäller skyldigheten att lämna
företräde i förhållande till att tillämpa högerregeln i korsningar.
Motionen har lämnats till myndighetsnämnden för yttrande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att besluta att i samband med framtida översyn av trafikregler i Sävsjö
kommun beakta de synpunkter som framkommer i motionen, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

157.2017.109

Sida
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KS § 3
Utskottet § 221
Svar på medborgarförslag om hämtning av skrymmande avfall på
återvinningsstationer

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Informationsmaterial Njudung Energi.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skrymmande
avfall ska kunna lämnas vid kommunens återvinningsstationer vid
bestämda tider ett par gånger i månaden och där bortforsling sker av
renhållningsentreprenören.
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) som
ansvarar för återvinningscentralerna i Sävsjö kommun. Vid dessa
samlas den typ av avfall in som kan återvinnas direkt. För skrymmande
avfall som gamla möbler, kylskåp och uttjänt elektronik har Sävsjö
kommun överlämnat denna hantering till Njudung Energi.
Det ges olika möjligheter att göra sig av med detta avfall som redovisas
i informationsmaterial framtaget av Njudung Energi.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att till förslagsställaren överlämna tjänsteskrivelse och
informationsmaterial från Njudung energi, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

208.2017.109

Sida
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KS § 4
Utskottet § 222
Medborgarförslag om att uppdatera kommunens hemsida

Föredragen handling

Medborgarförslag.

Redogörelse

Förslaget tar upp kommunens webbplats som enligt förslagsställaren är
i behov av uppdatering. Ändringar i kommunallagen från och med
årsskiftet medför också att digital anslagstavla ska finnas på
kommunens webbplats.
Medel har anvisats i november 2016 och konsult har upphandlats för att
utveckla Sävsjö kommuns webbplats där funktionalitet och tillgänglighet
är ledordet för att bli navet i kommunens externa kommunikation.
Arbetet pågår och beräknas vara klart till våren 2018.
Detsamma gäller nya regler om digital anslagstavla där planering pågår
för att uppfylla de nya lagkrav som gäller från och med årsskiftet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att med ovannämnda redogörelse, meddela förslagsställaren att arbete
med en helt ny webbplats samt digital anslagstavla pågår, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

120.2017.773

Sida
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KS § 5
Utskottet § 223
ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), för Sävsjö
kommun 2018-2022

Föredragna handlingar

ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), för Sävsjö
kommun 2018-2022.
Protokoll från Välfärdsrådets sammanträde 2017-11-29 § 23.
Sävsjö kommunfullmäktige har under hösten beslutat om regional
ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), avseende det förebyggande arbetet i Jönköpings län. Föreliggande lokala plan baseras i
huvudsak på den regionala planen.
Syftet med ANDT-planen är att skapa en god struktur för arbetet i
Sävsjö kommun, som bidrar till att alla drar åt samma håll i ANDTarbetet för att uppnå uppsatta mål. Globala, nationella, regionala och
lokala strategier och planer har beröringspunkter med planen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande ANDT-plan för Sävsjö kommun 2018-2022.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

36.2017.106

Sida
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KS § 6
Utskottet § 224
Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2018 och
budget för 2018-2020

Föredragna handlingar

Höglandets samordningsförbund – verksamhetsplan 2018 och budget
för 2018-2020.

Redogörelse

Höglandets samordningsförbund har skickat verksamhetsplan 2018 och
budget för 2018-2020 till Sävsjö kommun för fastställande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för Sävsjö kommuns del fastställa Höglandets samordningsförbunds verksamhetsplan 2018 och budget för 2018-2020.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

97.2017.106

Sida
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KS § 7
Utskottet § 229
Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och
säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län

Föredragna handlingar

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan
2017-12-07 § 84.
Tjänsteskrivelse och missiv – Överenskommelse om samverkan för
trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings
län.

Redogörelse

Projektgruppen för trygg och säker vård och omsorg har haft uppdraget
att ta fram ett förslag på överenskommelse med anledning av ny lag om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Länets
socialchefer ställer sig bakom föreliggande överenskommelse.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2018-01-09.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till överenskommelse om samverkan för trygg och
säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län med
följande förtydligande; att fram till och med 2018-02-28 sker ersättning
enligt betalningsansvarslag (1990:1404), samt
att uppdra åt utvecklingschefen för Kommunal utveckling att säkerställa
att formuleringarna under punkt Fastställande och giltighet är formellt
juridiskt korrekta.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

166.2017.430

Sida
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KS § 8
Utskottet § 230
Ersättning saneringskostnader

Redogörelse

Sävebo AB har haft kostnader för saneringskostnader på fastigheterna
Kopparslagaren 7 och Sävsjö 12:1 i samband med nyproduktion av
flerbostadshus. I Miljöbalken regleras fastighetsägarens ansvar och att
den fastighetsägare som kände till föroreningen är ansvarig.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2018-01-09.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sävsjö kommun ska bekosta saneringskostnader på kommunal
mark och för mark som Sävebo AB förvärvat av kommunen för
byggnation av flerbostadshus på fastigheten Kopparslagaren 7, samt
att kostnaden på maximalt 3 633 000 kronor ska belasta det samlade
resultatet i bokslut för år 2017.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

158.2017.253

Sida

10 (17)

KS § 9
Utskottet § 225
Tomtförsäljning i Vallsjöbaden, Torset 2:6.

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och
exploateringsstrateg.
Kartskisser.

Redogörelse

Samtliga avstyckningar ligger inom detaljplanerat område. En del av
Torset 2:6, främst den gamla fotbollsplanen, har använts av IOGT-NTO
som reservparkering.
Nuvarande avtal med IOGT-NTO gäller till och med år 2018 och
föreningen har lov att använda fotbollsplanen som reservparkering till
och med sommaren 2018, därav tillträde till tomterna tidigast september
2018.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna försäljning av de kommunala tomterna på Torset 2:6 med
tidigast tillträde i september 2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
-----Mats Hermansson (M) yrkar att tomterna på gamla fotbollsplanen
undantas från försäljning.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Mats
Hermanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
utskottets förslag.
Mats Hermansson begär votering, varvid ordföranden formulerar
följande propositionsordning: Den som röstar på utskottets förslag
röstar ja, den som röstar på Mats Hermanssons yrkande röster nej.
Röstsammanräkningen utföll sålunda att fyra ledamöter röstade ja och
fem ledamöter röstade nej…………………………………….bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av de kommunala tomterna på Torset 2:6, med
tidigast tillträde i september 2018, samt
att de tomter som finns på den så kallade gamla fotbollsplanen ska
undantas från försäljningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 9 forts
Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i votering och beslut. I
Christer Sjögrens ställe går Matilda Henriksson (C) in som ersättare i
detta ärende.
Delges:
Utvecklingsavdelningen
Serviceförvaltningen
IOGT/NTO

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

14.2017.214

Sida
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KS § 10
Utskottet § 226
Områdesbestämmelser för Vallsjö gård, Vallsjö 5:3

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Anders Rodewald, planarkitekt,

Redogörelse

Området omfattas av flera allmänna intressen. Vallsjö gamla kyrka och
Vallsjö gård omfattas i nuläget inte av detaljplan eller
områdesbestämmelser, samtidigt som den nya ägaren till Vallsjö gård
visat intresse av att uppföra nya byggnader inom fastigheten.
För att visa kommunens intentioner, vägleda kommande processer och
skydda de värden som finns inom området föreslår
utvecklingsavdelningen att områdesbestämmelser upprättas för
området.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att upprätta
områdesbestämmelser för Vallsjö 5:3.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

49.2017.106

Sida
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KS § 11
Utskottet § 227
Samverkansformer mellan kommuner, Gislaveds kommun

Föredragna handlingar

Skrivelse från Gislaveds kommun 2017-10-31.
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

En förfrågan har kommit från Gislaveds kommun angående Sävsjö
kommuns inställning till samverkan och samarbetsformer.
Sävsjö kommun samverkar redan idag med kommuner på olika sätt till
exempel genom Primärkommunal samverkan, Kommunal
energirådgivning och Höglandsförbundet. Sävsjö kommun har
dessutom en nära samverkan med Vetlanda kommun.
Sävsjö kommun ser samverkan som något positivt och som kommunen
strävar efter i de fall kommunens medborgare gynnas av detta. Med
detta som utgångspunkt kommer Sävsjö kommun också i framtiden
vara öppen för samverkan.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen som sin egen och tillställa svaret
Gislaveds kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Gislaveds kommun

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

10.2017.002

Sida
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KS § 12
Utskottet § 228
Beslutsattestanter för år 2018 kommunstyrelsen och dess tekniska
utskott

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef.
Förteckning över beslutsattestanter.

Redogörelse

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse
beslutsattestanter för varje år inom sitt verksamhetsområde.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa beslutsattestanter för år 2018 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskottet för allmänna och tekniska
ärenden, enligt av ekonomichef Marie Hogmalm framarbetat förslag.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

130.2017.253

Sida
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KS § 13
Utskottet § 231
Försäljning av tomt, del av Skrapstad 2:18

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och
exploateringsstrateg.

Redogörelse

Sävsjö kommun äger fastigheten Skrapstad 2:18. Två privatpersoner
har förklarat att de önskar köpa den del av fastigheten som utgör en
mindre stuga utan el och vatten, två mindre uthus samt ca 5 200 m2
omkringliggande markområde, även kallat Lyckås. Köpeskillingen utgör
130 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2018-01-09.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet.

Delges:
Utskottet

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

38.2017.002

Sida
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KS § 14
Delegationsbeslut

Föredragna handlingar

31/2017 omdisponering av investeringsmedel för inköp av lekredskap till
lekplats i Sävsjö.
32/2017 omdisponering av investeringsmedel för inköp renovering av
gatljusarmaturer på Gränsgatan i Sävsjö.
33/2017 omdisponering av investeringsmedel för uppsäkring av el på
torgytan i Sävsjö.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-01-09

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 15
Anmälningsärenden
a)

Protokoll från sammanträden med kommunstyrelsens utskott
2017-12-14 och 2017-12-21.

b)

”Livslust – hela livet” Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun
med sikte på 2030.

c)

Personalstatistik november.

d)

Serviceförvaltningen

e)

Bemanningsenhet.

f)

Bemanning, socialförvaltningen

g)

Fastställande av tillsynsplan för miljöverksamheten 2018.

h)

Personalärende.

i)

Polisenkät.

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchef Jan Holmqvist att påbörja rekrytering av ny
förvaltningschef för serviceförvaltningen,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommande utskott
bereda ärende för förslag om hur antalet heltidstjänster i Sävsjö
kommun kan ökas, samt
att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.
Delges:
Kommunledningskontoret
Jan Holmqvist
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

