SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

1 (18)

Sida

2017-10-03
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 3 oktober 2017
klockan 13.15 – 15.00
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande
Ing-Marie Arwidsson (KD)
Göran Häll (S)
Lena Persson (S)
Tjänstgörande ersättare:
Rolf Gustavsson (C)
Alexandra Wikström Kelemen (M)
Tobias Norén (SD)

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Matilda Henriksson (C), inte tjänstgörande ersättare
Kristina Jönsson, insynsplats
Åke Blomqvist, personalchef § 149
Marie Hogmalm, ekonomichef § 139
Bert Runesson, särskild utredare § 148

Utses att justera

Christer Sjögren (S)

Justeringens
plats och tid
UnderOrdförande

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 5 oktober 2017 klockan 09.00

skrifter

136-151
........................................................................................................
/Stefan Gustafsson

Sekreterare

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2017-10-05

Underskrift

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

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

2017-10-30

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

52.2017.820

Sida

2 (18)

KS § 136
Utskottet § 162
Sävsjö IOGT-NTO med ansökan om medfinansiering till utbyggnad
av samlingslokaler och anläggande av skateboardpark

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2017-06-14 § 64.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Sommaren 2015 inkom ett medborgarförslag tillsammans med en
namninsamling till Sävsjö kommun med önskemål om att anlägga en
skateboardpark i Sävsjö. Kultur- och fritidsnämnden ställde sig positiv
att utreda förutsättningarna och 1,5 mkr avsattes för ändamålet.
En dialog har under en tid funnits mellan några företrädare för IOGTNTO och Kultur- och fritidsnämnden om att de bygger ut sina lokaler
och anlägger en skateboardpark. Lokalerna som planeras kan
användas flexibelt både av tillfälliga och permanenta hyresgäster.
Skateboardparken byggs för att skapa intresse för sporten och
anpassas för nybörjare och medelgoda åkare. En ansökan om bidrag
har lämnats till Sävsjö kommun och medel kommer också sökas från
Allmänna arvsfonden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunal medfinansiering med högst 1 500 000 kronor,
dock maximalt 19 procent av den faktiska projektkostnaden, samt
att medfinansiering erläggs under förutsättning av att hela projektet
slutförs senast juni 2019 och om övriga beskrivna finansiärer
medverkar.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kommunal medfinansiering med högst 1 500 000 kronor,
dock maximalt 19 procent av den faktiska projektkostnaden, samt
att medfinansiering erläggs under förutsättning av att hela projektet
slutförs senast juni 2019 och om övriga beskrivna finansiärer
medverkar, samt
att fråga om hur eventuell finansiering ska hanteras, avgörs i samband
med budgetarbetet för 2019.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

103.2017.140

Sida

3 (18)

KS § 137
Utskottet § 163
Sävsjö kommuns representant i Inera AB

Föredragen handling

Skrivelse från SKL Företag.

Redogörelse

Sävsjö kommun har förvärvat aktier i Inera AB och är därmed delägare.
Förvärvet innebär att kommunen framöver har möjlighet att använda
Ineras tjänster utan föregående upphandling. Som delägare kommer
kommunen bjudas in till kommande ägarråd och bolagsstämmor och en
representant för kommunen ska utses.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att till Sävsjö kommuns representant i Inera AB utse kommunstyrelsens
ordförande Stefan Gustafsson som ordinarie representant med
kommunchef Jan Holmqvist som ersättare.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

97.2017.106

Sida
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KS § 138
Utskott § 164
Primärkommunalt samverkansorgans beslut avseende uppsägning
av avtal för omförhandling avseende hälso- och sjukvård i ordinärt
boende

Föredragen handling

Missiv Region Jönköpings län, kommunal utveckling, 2017-09-19.

Redogörelse

Avtalet mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköping) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt boende gäller till och med
2018-12-31. Avtalet förlängs med fem år om inte endera Regionen eller
länets samtliga kommuner senast 12 månader för avtalstidens utgång
sagt upp avtalet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget
(nuvarande region) och kommunerna i Jönköpings län om
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt
boende,
att den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården genomförs med
utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS
den 11 maj 2017, samt
att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen
av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker
inom ramen för Kommunal utveckling.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

161.2017.041

KS § 139
Utskottet § 173
Delårsbokslut 2017-08-31

Redogörelse

Delårsbokslut har upprättats till och med 2017-08-31.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 3 oktober.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsbokslutet per 2017-08-31.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

100.2017.340

Sida

6 (18)

KS § 140
Utskottet § 165
Omfördelning av anslag för anslutning kommunalt vatten och
avlopp till Torsets skola

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och
exploateringsstrateg.

Redogörelse

Sävsjö kommun äger fastigheten Torset 2:16 där Torsets skola är
belägen. Kostnaden för att ansluta fastigheten till det kommunala
vatten- och avloppsnätet är inte budgeterat. Kostnaden för VAanslutningen är 136 483 kronor, kostnaden för arbetet innanför
fastighetsgränsen uppskattas till cirka 60 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att 196 000 kronor från anslaget ”Detaljplanering för Vallsjön”
används för finansiering av anslutning av Torsets skola till
kommunalt vatten och avlopp.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

80.2017.450

Sida

KS § 141
Utskottet § 166
Begäran om medel för provtagning

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson, mark- och
exploateringsstrateg.

Redogörelse

I samband med etablering av ny verksamhet på den
kommunägda fastigheten Stockaryd 1:132 har frågan om
behovet av att genomföra en miljöundersökning, MIFO fas 2,
kommit upp. Kostnaden för provtagningen är beräknad till
330 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra provtagning på fastigheten Stockaryd 1:132 i
enlighet med provtagningsplanen, samt
att kostnaden på 330 000 kronor belastar kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda behov.

Delges:
Kommunstyrelsen

----- -

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

7 (18)

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

14.2017.214

Sida

8 (18)

KS § 142
Utskottet § 167
Ändring genom tillägg till detaljplan för kvarteret Bleckslagaren
och Hjorten, Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Samrådsredogörelse.
Planbestämmelser med planbeskrivning.

Redogörelse

Behov av förändrad fastighetsindelning föreligger inom kvarteret
Bleckslagaren och Hjorten där Sävsjö Kristna skola är belägen. För
kvarteret gäller fastslagen äldre tomtindelning, vilket hindrar
fastighetsbildning.
Förslaget att upphäva tomtindelningen har varit på samrådsremiss till
och med 2017-08-14. Samtliga fastighetsägare som berörs av beslutet
har godkänt förslaget och det behöver därför inte ställas ut för
granskning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta denna samrådsredogörelse som sin egen, samt
att anta ändringen av detaljplan.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

52.2017.820

Sida
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KS § 143
Utskottet § 168
IFK Sävsjö med ansökan om medfinansiering till
högspänningskabel, Högagärdebacken

Föredragna handlingar

Ansökan om bidrag IFK Sävsjö.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-09-04 § 78.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

IFK Sävsjö har arbetat fram en projektplan med förbättrande åtgärder i
Högagärdebacken. Den totala projektkostnaden uppgår till 1 109 438
kronor. Från Jordbruksverket ansöker man om 665 268 kronor till
projektet. Som en del i detta ansöker IFK Sävsjö om kommunal
medfinansiering motsvarande den del av projektet som innefattar
uppgradering av strömförsörjningen till anläggningen. Denna del
beräknas till 208 438 kronor. Uppgradering av strömförsörjning är en
avgörande faktor för att uveckla området, bland annat att öka
kapaciteten gällande tillverkning av konstsnö.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att finansiera kostnaden för en högspänningsledning till
Högagärdebacken under förutsättning av att Jordbruksverket beviljar
föreningens Leaderansökan i sin helhet, samt
att finansiering sker med ianspråktagande av 210 000 kronor från
anslag till insatser kopplade till kommunens utvecklingsstrategi.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
IFK Sävsjö
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

---- -

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

28.2017.142

Sida

10 (18)

KS § 144
Utskottet § 169
Hjärtlanda sockens byalag med ansökan om medfinansiering

Föredragna handlingar

Ansökan om kommunal medfinansiering Hjärtlanda sockens byalag.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-09-04 § 77.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Hjärtlanda sockens byalag planerar att renovera Hjärtlandastugan för
totalt 870 000 kronor. Från Boverket ansöks om 435 000 kronor.
Boverket ställer krav på kommunal medfinansiering och byalaget
ansöker om 260 000 kronor från Sävsjö kommun.
I planerna finns även en del tillgänglighetsanpassningar, vilket Boverket
kan ge full kostnadstäckning för.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja medfinansiering med 30 procent, maximalt 260 000 kronor till
den totala kostnaden, under förutsättning att bidrag erhålls från
Boverket, samt
att finansiering sker med ianspråktagande av medel från anslag till
insatser kopplade till kommunens utvecklingsstrategi.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Hjärtlanda byalag
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

---- -

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

81.2017.133

Sida
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KS § 145
Utskottet § 170
Länsstyrelsen med förslag till fördelningstal kommunplacerade
flyktingar 2018

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Svensson, integrationsstrateg.
Kommuntal 2018 från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redogörelse

Länsstyrelsen har den 31 augusti 2017 presenterat ett förslag på
kommuntal för anvisning av nyanlända 2018.
Enligt detta förslag ska Sävsjö kommun ta emot fyra nyanlända på
anvisning under 2018. Sävsjö kommuns anvisningstal har varit noll för
både 2016 och 2017 baserat på vårt stora totala mottagande.
Förutsättningar att tillhandahålla bostäder har särskilt beaktats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Sävsjö kommun ställer sig positiv till länsstyrelsens förslag på
kommuntal för anvisning av nyanlända till Sävsjö kommun år 2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

----- -

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Integrationsstrategen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

----- -

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

81.2017.133

Sida

12 (18)

KS § 146
Utskotttet § 171
Brev angående ensamkommande barn

Föredragna handlingar

Skrivelse från Bengt Swerlander och Jan Brandin.
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Skrivelsen från två av kommunens invånare aktualiserar de svårigheter
som ensamkommande barn kan hamna i då de fyller 18 år och som
accentueras av det förändrade regelverk för asylsökande under 18 år
som genomförts under senare år.
Kommunchefen anser att brevställarna tar upp ett reellt problem, där
kommunen skulle kunna ge visst stöd.
Ordföranden föreslår:
att 25 000:- reserveras ur integrationsfonden som ersättning till
de stödpersoner som utses på grund av det efterfrågade
behovet,
att möjligheten begränsas till ungdomar som idag bor i Sävsjö
kommun och är asylsökande och som fyller 18 år före
2018-07-01, samt under förutsättning att personen bor kvar i
Sävsjö kommun,
att behovet av stödperson ersätts till dess att beslut i asylärendet
erhålls eller att beslutet vunnit laga kraft, samt
att socialförvaltningen ges i uppdrag att administrera ärendet.
Mats Hermansson (M) yrkar avslag på ordförandens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandens
förslag vinner.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att 25 000:- reserveras ur integrationsfonden som ersättning till
de stödpersoner som utses på grund av det efterfrågade
behovet,
att möjligheten begränsas till ungdomar som idag bor i Sävsjö
kommun och är asylsökande och som fyller 18 år före
2018-07-01, samt under förutsättning att personen bor kvar i
Sävsjö kommun,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 146 forts
Utskottet § 171 forts
att behovet av stödperson ersätts till dess att beslut i asylärendet
erhålls eller att beslutet vunnit laga kraft, samt
att socialförvaltningen ges i uppdrag att administrera ärendet.
Delges:
Kommunstyrelsen

---- -

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Jan Brandin
Bengt Swerlander
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Integrationsstrategen
Överförmyndarnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

33.2017.041

Sida

14 (18)

KS § 147
Utskottet § 172
Extra anslag revisionen

Föredragna handlingar

Skrivelse från Björn Svensson, revisionens ordförande.
Minnesanteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium
2017-09-13.
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Kommunrevisionen har inkommit med en begäran om extra anslag på
120 000 kronor för granskning av Myndighetsnämnden. Överläggning
har ägt rum mellan kommunfullmäktiges presidium och revisionens
ordförande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att inkommen begäran om extra anslag ska invägas i det
ställningstagande som ska göras till kommunrevisionens samlade
resultat vid beslut om bokslut för budgetåret 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Revisorerna
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

5.2017.049

Sida
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KS § 148
Utskottet § 174
Mottagning av arv från Elna Nilsson

Föredragen handling

Skrivelse från Jan Brandin, testamentsexekutor.

Redogörelse

Elna Nilsson efterlämnar testamente med inriktningen att en fond bildas
för insatser utmed och i närheten av Sävsjö Häradsväg. Enligt Elnas
önskemål ska fonden förvaltas av Sävsjö kommun tillsammans med
Stiftelsen Komstad Kvarn och Sävsjö Hembygdsförening. Av
testamentet framgår på vilket sätt Elna önskar att fondens medel ska
användas.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 3 oktober.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse från
Bert Runesson, särskild utredare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att mottaga av Elna Nilsson testamenterade
medel,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med
företrädare för Stiftelsen Komstad kvarn och Sävsjö Hembygdsförening
ta fram förslag till hur de tillgängliga medeln ska fördelas, samt
att därefter föreslå fullmäktige slutligt beslut om att förvalta och
samordna en ”Stödfond för Sävsjö häradsväg”

Delges:
Jan Brandin
-----Kommunledningskontoret
Bert Runesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

26.2017.109

Sida
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KS § 149
Rapport angående motion att erbjuda anställda att hyra eller köpa
elcyklar

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-05-22 § 59.

Redogörelse

I en motion föreslår Vänsterpartiet att kommunen utreder möjligheten att
erbjuda anställda att hyra och köpa elcykel.
En gemensam upphandling med flera höglandskommuner inleddes
under våren men har avslutats, då intresset från kommunerna har
svalnat. Personalchefens inställning är att inte förorda ett införande av
bruttolöneväxling för cyklar utifrån det upplägg som erbjuds på
marknaden idag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Åke Blomqvist
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-03

Sammanträdesdatum

38.2017.002

Sida

17 (18)

KS § 150
Delegation gällande centrala kompetensförsörjningsmedel

Föredragen handling

Underlag för centrala kompetensutvecklingsmedel, utbildning Globala
skolan

Redogörelse

Medel är avsatta under år 2017 till kompetensutveckling. Kommunchef
Jan Holmqvist har getts delegation att anvisa medel för
kompetensutveckling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Berörda

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun
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KS § 151
Anmälningsärenden
a)

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott
2017-09-19.

b)

Tillgänglighetspromenad.

c)

Protokoll:
 Bolag
 Kommunala rådet för pensionärsfrågor.

d)

Personalstatistik september 2017. 77.2017.040

e)

Skötsel av tätortsnära skog. 94.2017.266

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