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2017-03-07
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 7 mars 2017
klockan 13.15 – 15.45
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande
Ing-Marie Arwidsson (KD)
Christer Sandström (C)
Lena Persson (S)
Göran Häll (S)
Tjänstgörande ersättare:
Ingrid Ivarsson (S)
Tobias Norén (SD)

Datum för anslags
nedtagande

………………………………………………………
/Ywonne Gill/
Utdragsbestyrkande

2017-04-03

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

205.2016.109

Sida

2 (24)

KS § 26
Utskottet § 20
Svar på medborgarförslag om tillgänglighet i Sävsjö sporthall

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2017-02-08 § 13.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om ökad
tillgänglighet för rörelsehindrade. Kultur- och fritidsnämnden har utrett
ärendet och föreslår att en pelarhiss installeras i anslutning till läktaren.
Kostnadsuppskattning för hiss och installation beräknas till cirka
150 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut om medel till hiss i Sävsjö
sporthall, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

199.2016.109

Sida

3 (24)

KS § 27
Utskottet § 21
Svar på medborgarförslag om belysning längs cykelvägar

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef.

Redogörelse

Förslagsställaren önskar komplettering av belysning utmed gång- och
cykelvägen mellan Gunnes väg och Vråes väg i Sävsjö.
Åtgärden ryms inte inom årets budget för belysning men kan ingå i
framtida investeringsbehov.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna förslaget till arbetet med investeringsbudget för gata/park
för 2018, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

32.2017.003

Sida

4 (24)

KS § 28
Utskottet § 38
Sävsjö kommuns företagspolicy

Föredragen handling

Utkast till företagspolicy för Sävsjö kommun.

Redogörelse

De kommunala företagen utgör delar av den kommunala koncernen och
har därigenom en viktig roll i den kommunala servicen. Med kommunala
företag avses både helägda och delägda bolag. Kommunfullmäktige har
det yttersta ansvaret för de kommunala företagen.
Företagspolicyn ska ses som ett komplement till de ägardirektiv som
utfärdas för kommunens företag.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde påtalas vikten av regelbunden
dialog mellan ägaren och de kommunala bolagen vilket också har
skrivits in företagspolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande företagspolicy för Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

32.2017.003

Sida

5 (24)

KS § 29
Utskottet § 39
Ägardirektiv och bolagsordning för Sävebo AB

Föredragen handling

Utkast till ägardirektiv och bolagsordning för Sävebo AB.

Redogörelse

Sävebo AB är ett av Sävsjö kommun helägt bolag som i allmännyttigt
syfte och med iakttagande av kommunallagen ska främja
bostadsförsörjningen i Sävsjö kommun. Verksamheten ska bedrivas
enligt affärsmässiga principer.
Mot bakgrund av kommunallagens krav på förstärkt uppsiktsplikt,
förändrad lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag och i fullmäktige
beslut om ny övergripande utvecklingsstrategi har nya ägardirektiv
arbetats fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar ledamöterna
innebörden i ordet långsiktig i formuleringen ”Långsiktig målsättning är
att soliditeten inte ska understiga…”
Man enas om att med ordet långsiktig i detta fallet menas ett
tidsperspektiv på 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ägardirektiv och bolagsordning för Sävebo AB.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

32.2017.003

Sida

6 (24)

KS § 30
Utskottet § 40
Ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö Industribyggnader

Föredragna handlingar

Utkast till ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

AB Sävsjö Industribyggnader är ett av Sävsjö kommun helägt bolag
som ska underlätta etablering av industri-, service- och tjänsteföretag
genom att erbjuda ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.
Mot bakgrund av kommunallagens krav på förstärkt uppsiktsplikt och i
fullmäktige beslut om ny övergripande utvecklingsstrategi har nya
ägardirektiv arbetats fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar ledamöterna
innebörden i ordet långsiktig i formuleringen ”Långsiktig målsättning är
att soliditeten inte ska understiga…”
Man enas om att med ordet långsiktig i detta fallet menas ett
tidsperspektiv på 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö
Industribyggnader.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

32.2017.003

Sida

7 (24)

KS § 31
Utskottet § 41
Ägardirektiv och bolagsordning för SavMan AB

Föredragen handling

Utkast till ägardirektiv och bolagsordning för SavMAN AB

Redogörelse

SavMan AB är ett av Sävsjö kommun helägt bolag som ska
tillhandahålla IT-infrastruktur och främja utveckling av informationsteknik
till nytta för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet.
Mot bakgrund av kommunallagens krav på förstärkt uppsiktsplikt och i
fullmäktige beslut om ny övergripande utvecklingsstrategi har nya
ägardirektiv arbetats fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar ledamöterna
innebörden i ordet långsiktig i formuleringen ”Långsiktig målsättning är
att soliditeten inte ska understiga…”
Man enas om att med ordet långsiktig i detta fallet menas ett
tidsperspektiv på 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ägardirektiv och bolagsordning för SAvMan AB.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

55.2017.104

Sida

8 (24)

KS § 32
Utskottet § 22
Ansökan om kommunalt partistöd Kristdemokraterna i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Kristdemokraterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2016 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 2017 med 78 000 kronor till
Kristdemokraterna i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

55.2017.104

Sida

9 (24)

KS § 33
Utskottet § 23
Ansökan om kommunalt partistöd Vänsterpartiet i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Vänsterpartiet i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2016 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 2017 med 22 000 kronor till
Vänsterpartiet i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

59.2017.290

Sida

10 (24)

KS § 34
Utskottet § 24
Förskoleutbyggnad Prästhagen

Föredragna handlingar

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2017-02-15 §15.
Tjänsteskrivelse med bilagor upprättad av barn- och utbildningschef
Stefan Claesson.

Redogörelse

Efter det att barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom
förvaltningens förslag till utbyggnad av Prästhagens förskola med två
avdelningar så beslutade kommunfullmäktige om att avsätta 6 miljoner
kronor för en utbyggnad av Prästhagens förskola med två avdelningar.
Under 2016 har förberedelse och projektering pågått. Den preliminära
kostnadsbilden har inte legat i paritet med de medel som avsatts. Barnoch utbildningsförvaltningen har därför gjort ett omtag och fört interna
diskussioner om olika alternativ och strategier för att skapa en
helhetslösning för förskoleverksamheten i Vrigstad tätort.
Barn- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att de
investeringsmedel som beviljades för utbyggnad av Prästhagens
förskola istället används till en renovering av förskolan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att tidigare beslut i kommunfullmäktige 2016-11-21 § 115 om
tillbyggnad av Prästhagens förskola upphävs, samt
att beviljade investeringsmedel för utbyggnad av Prästhagens förskola
istället används till renovering av förskolan.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigare beslut i kommunfullmäktige 2016-11-21 § 115 om
tillbyggnad av Prästhagens förskola upphävs, samt
att beviljade investeringsmedel för utbyggnad av Prästhagens förskola
istället används till renovering av densamma och för att göra förskolan
Tuvan och Backen i Vrigstad till permanenta förskolor.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

57.2017.253

Sida

11 (24)

KS § 35
Utskottet § 25
Försäljning Eksjöhovgård 7:16, Tingsgatan 3 i Sävsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Coby Fastighets AB har för avsikt att uppföra flerbostadshus på
fastigheten Eksjöhovgård 7:16 med adress Tingsgatan 3 i Sävsjö tätort.
Avsikten är att lägenheterna ska vara så kallade LSSboenden.Köpeskillingen är 140 000 kronor med villkoret att fastigheten
bebyggs inom ett år.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal om försäljning av fastigheten
Eksjöhovgård 7:16, samt
att uppdra åt samhällsbyggnadschef Ingvar Lundquist att underteckna
erforderliga handlingar.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

182.2016.010

Sida

12 (24)

KS § 36
Utskottet § 26
Tillgänglighetsguide

Föredragna handlingar

Tillgänglighetsguide.

Redogörelse

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, har tagit fram förslag
till tillgänglighetsguide för offentliga fastigheter i Sävsjö. Denna är
antagen av socialnämnden.
Ärendet har tidigare behandlats i utskottet och tillgänglighetsguiden är
nu kompletterad med uppgifter om kommunala samlingslokaler.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande tillgänglighetsguide, samt
att delge informationen till kommunfullmäktige.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
KRF
Kommunala
fastighetsenheten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

33.2017.041

Sida

13 (24)

KS § 37
Utskottet § 27
Budgetdirektiv inför budgetarbete våren 2018-2020

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

I ovannämnda skrivelse kommenteras de budgetförutsättningar som
fastställdes av kommunfullmäktige den 20 februari. För att nå det
ekonomiska målet på 2 % av beräknade intäkter finns det samtliga år
ett behov av effektivisering från 3-4 miljoner 2018 till drygt 12 miljoner
2020.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa följande budgetdirektiv för arbetet med 2018 – 2020 års
driftsbudget:
Sävsjö kommuns nämnder ska under våren se över sin driftsbudget.
Om någon nämnd ser behov av verksamhetsförändringar som innebär
ökade kostnader, måste nämnden också redovisa hur man inom ramen
för sin egen budget avser finansiera denna kostnadsökning.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Nämnder

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

56.2016.003

Sida

14 (24)

KS § 38
Utskottet § 28
Direktiv kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Kommunstyrelsen har antagit fem prioriterade utvecklingsområden inom
ramen för arbetet med kommunens utvecklingsstrategi. Vid
sammanträdet fastställdes även styrtal. För att uppnå de angivna
styrtalen föreslås i tjänsteskrivelsen olika aktiviteter med
prioriteringsordning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa i ovannämnda tjänsteskrivelse prioriterade
aktiviteter kopplade till utvecklingsstrategins utvecklingsområden.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

33.2017.041

Sida

15 (24)

KS § 39
Utskottet § 29
Justering av budgetram för 2017

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Bokslutsåret 2016 är avstämt och fördelningen av kostnader för
kostenheten har förändrats mellan barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. I den beslutade budgeten för 2017 är
procentfördelningen av kostnader densamma för 2016. En justering av
budgetramen behöver därför göras.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att socialnämndens justerade budgetram för 2017 blir 242 604 000
kronor och barn- och utbildningsnämndens justerade budgetram för
2017 blir 294 136 000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

170.2016.253

Sida

16 (24)

KS § 40
Utskottet § 30
Begäran planbesked Sävsjö 12:1, Backgatan, Sävsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Begäran om planbesked.

Redogörelse

Önskemål har lämnats till kommunen om planbesked avseende att
möjliggöra byggnation av bostad utmed Backgatan på Högagärde.
Utvecklingsavdelningen anser att planläggning av området inte bör ske i
dagsläget, området är däremot intressant för framtida exploatering.
Detta bör förankras genom revidering av gällande översiktsplan för
Sävsjö.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att i kommande revidering av översiktsplanen, pröva ändring av
ändamålet på fastigheten Sävsjö 12:1 från park/plantering till
bostadsändamål.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår ordföranden följande
förslag till beslut:
att i kommande revidering av översiktsplanen, pröva ändring av
ändamålet på fastigheten Sävsjö 12:1 från park/plantering till
bostadsändamål.
Lena Persson (S) och Ingrid Ivarsson (S) yrkar avslag på ordförandens
förslag till beslut.
Efter att ordföranden ställt proposition på de bägge beslutsförslagen
finner han att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandeförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att i kommande revidering av översiktsplanen, pröva ändring av
ändamålet på fastigheten Sävsjö 12:1 från park/plantering till
bostadsändamål.

.
Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Sökanden

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

112.2016.311

Sida

17 (24)

KS § 41
Utskottet § 31
Begäran planbesked, Stockaryd 2:42 och 4:227, Torggatan i
Stockaryd

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Begäran om planbesked.

Redogörelse

Stockaryds frikyrkoförsamling önskar få till stånd en avstängning av
Torggatan i Stockaryd ut mot huvudleden för att förbättra
trafiksäkerheten. En avstängning underlättar även för framtida om- och
tillbyggnader.
Utvecklingsavdelningen föreslår att detaljplanläggning påbörjas för
fastigheterna Stockaryd 2:42 samt Stockaryd 4:227 för att möjliggöra
utvecklingen av samlingslokaler. I Torggatan finns infrastruktur i form av
ledningar och projekteringsunderlag behöver tas fram. Utgångspunkten
är att exploatören står för de kostnader åtgärden medför.
Stefan Gustafsson (KD) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Christer
Sjögren (S) träder in som ordförande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att påbörja detaljplanläggning för fastigheterna Stockaryd 2:42 och
4:227, samt
att uppta överläggningar med Stockaryds frikyrkoförsamling i syfte att
hitta en lösning i enlighet med församlingens önskan.

Delges:
Kommunstyrelsen
----Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Stefan Gustafsson (KD)
jäv och deltar ej i beslutet.
Ingvar Jarfjord (C), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, träder in
som ordförande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Sökanden

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

27.2016.530

Sida

18 (24)

KS § 42
Utskottet § 32
Resebidrag för högskolestuderande

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Sävsjö kommun ger bidrag till mantalsskrivna personer i kommunen
som studerar på högskola/universitet och som pendlar till och från
hemorten. För närvarande betalar kommunen halva resekostnaden. År
2017 finns 350 000 kronor avsatta till ändamålet.
En analys har gjorts av utvecklingsavdelningen och sammantaget visar
denna att fler väljer att bo kvar i kommunen under pågående studier.
Många väljer också att specialisera sig inom ett yrkesområde, där
exempelvis undersköterskor läser sjuksköterskeprogram och på detta
sätt bidrar till att klara kompetensförsörjningen inom kommunen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att resebidraget fortsättningsvis betalas ut enligt gällande regelverk,
samt
att utvecklingsavdelningen fortsatt fördelar anslaget och årligen lämnar
redovisning av hur bidraget används.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

86.2016.143

Sida

19 (24)

KS § 43
Utskottet § 33
Byapeng Örsbyholms byalag - komplettering

Föredragna handlingar

Ansökan från Örsbyholms byalag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Örsbyholms byalag har ansökt til Jordbruksverket om projektstöd för att
bygga en timrad stuga i byn, som är tänkt att användas som
samlingslokal. De har tidigare sökt och blivit beviljade 10 000 kr ur
byapengsanslaget.
Förutsättningarna för stödet har ändrats och Jordbruksverket vill ha
25 % medfinansiering, varför byalaget nu söker 101 250 kronor från
kommunen till detta.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja medfinansiering för projektet med ett maximalt stöd på
50 000 kronor, under förutsättning att investeringen genomförs, samt
att kostnaden tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Örsbyholms byalag
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

134.2016.010

Sida

20 (24)

KS § 44
Utskottet § 34
Utvecklingsplan Rörvik

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har tagit fram en utvecklingsplan för Rörviks
samhälle. Planen innehåller olika idéer som kan genomföras i olika
etapper och i vissa falla med stöd av projektpengar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till utvecklingsavdelningen att som steg ett och utifrån
redovisad plan, genomföra föreslagna åtgärder, för en vacker genomfart
och hållplats,
att som steg två genomföra föreslagna åtgärder vid Hillenplatsen,
att ovanstående åtgärder finansieras med maximalt 250 000 kronor av
kommunstyrelsens avsatta medel för utvecklingsstrategin, samt
att övriga förslag överlämnas till prövning i budgetarbetet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utvecklingsavdelningen att som steg ett och utifrån
redovisad plan, genomföra föreslagna åtgärder, för en vacker genomfart
och hållplats,
att som steg två genomföra föreslagna åtgärder vid Hillenplatsen,
att ovanstående åtgärder finansieras genom ianspråktagande av
maximalt 250 000 kronor av kommunstyrelsens avsatta medel för
utvecklingsstrategin, samt
att övriga förslag överlämnas till prövning i budgetarbetet.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Rörviks samhällsförening

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

56.2016.003

Sida

21 (24)

KS § 45
Utskottet § 35
Fördelning av schablonersättning för mottagande av asylsökande
ensamkommande barn

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Svensson, integrationsstrateg.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson,
handläggare överförmyndarnämnden.
Tjänsteskrivelse upprättad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO/SIA.
Protokollsutdrag från sammanträde med socialnämnden
2017-01-25 § 3.

Redogörelse

Från och med första juli 2017 införs ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga, vilket innebär att en
schablonersättning på 52 000 kronor ges avseende transport, god man
och utredningskostnader.
Ansvaret för dessa insatser ligger dels på socialförvaltningen, dels på
överförmyndaren. Förslag på procentuell fördelning har upprättats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa schablonersättningar enligt fördelning i integrationsstrateg
Eva Svenssons tjänsteskrivelse.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Integrationsstrategen
Socialförvaltningen
----Överförmyndarnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

53.2017.000

Sida

KS § 46
Utskottet § 36
Valhandläggare 2018

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Hösten 2018 är det val till riksdag, landsting och kommun och
kommunen ska utse en ansvarig valförrättare.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse Bert Runesson som valhandläggare vid val till riksdag,
landsting och kommun 2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Länsstyrelsen
Bert Runesson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

22 (24)

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

182.2016.010

Sida

23 (24)

KS § 47
Utskottet § 37
Hörselskadades förening i Sävsjö med begäran om tjänst som
hörselskadeombud

Fördragna handlingar

Skrivelse från Hörselskadades förbund.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-01-25 § 6.
Yttrande från Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor, KRF.

Redogörelse

Hörselskadades förening i Sävsjö föreslår i skrivelse att kommunen
anställer en person på hel- och eller deltid som ska verka som
hörselskadeombud.
Socialnämnden avslår förslaget med hänvisning till att kommunens
vårdpersonal har viss kunskap och hjälper till med enklare insatser.
Region Jönköpings län har ansvar för hörseltekniska hjälpmedel.
KRF tillstyrker med hänvisning till att ett hörskadeombud kan
understödja personer som inte anlitar hemtjänst eller bor på särskilt
boende och även vara behjälplig vid elevhälsan i skolorna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till socialförvaltningen att inom ramen för befintlig personal
tillgodose de behov som redovisas i skrivelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Hörselskadades förening
Socialförvaltningen
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-07

Sammanträdesdatum

Sida

24 (24)

KS § 48
Anmälningsärenden
a)
b)
Beslut

Protokoll från sammanträden med kommunstyrelsens utskott
2017-02-21 och 2017-02-21, 22.
Redovisning av FN-handboken

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga föreliggande protokoll och anmälningsärenden till
handlingarna.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

