SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun
Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Sammanträdesdatum
Sida 1 (15)
2017-11-28
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 28 november 2017
klockan 13.15 – 17.20
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:
Fredrik Håkansson (KD) för Arne Årevall (SD)

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Matilda Henriksson (C), inte tjänstgörande ersättare
Therese Rostedt, utvecklingsledare socialförvaltningen §§ 177, 179
Miriam Markusson Berg, socialchef §§ 177, 179
Lena Andersson, funktionschef vård och omsorg §§ 177, 179
Roger Torstensson, fastighetschef §179
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef § 179
Bert Runesson, särskild utredare §§ 179
Representanter från Skatteverket § 179: Barbro Berg, Mats Antonsson

Utses att justera

Mats Hermansson (M)

Justeringens
plats och tid
UnderOrdförande

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 30 november 2017 klockan 08.00

skrifter

167 - 179
........................................................................................................
/Stefan Gustafsson

Sekreterare

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2017-11-30

Underskrift

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

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

2017-12-27

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

8.2017.111

Sida
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KS § 167
Utskottet § 195
Entledigande ersättare i valberedningen (M)

Föredragen handling

Skrivelse från Mats Hermansson (M).

Redogörelse

Mats Hermansson har entledigats från uppdraget som ersättare i
valberedningen. Ny ersättare ska föreslås av kommunstyrelsen och
utses av kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde till
den 28 november.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Alexandra Wikström Kelemen (M), Sävsjö, som ersättare i
valberedningen från och med 2017-12-11.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

14.20174.214

Sida

3 (15)

KS § 168
Utskottet § 196
Aktualitetsprövning Sävsjö översiktsplan 2012

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Aktualitetsprövning Sävsjö översiktsplan.
Yttrande från länsstyrelsen 2017-11-22.

Redogörelse

Enligt lag ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång per
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen.
Utvecklingsavdelningen har upprättat beslutsunderlag inför en
aktualitetsprövning i samarbete med berörda förvaltningar, bolag och
intresseorganisationer.
Länsstyrelsen bedömer att Sävsjö kommuns översiktsplan med
tillhörande fördjupningar och tillägg kan anses vara aktuell och fungera
under innevarande mandatperiod. Länsstyrelsen anser vidare att det är
fördelaktigt med ett kontinuerligt arbete med översiktsplanen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att aktualitetsförklara Sävsjö översiktsplan 2012, samt
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att inleda arbetet med ny
översiktsplan med inriktning att denna ska kunna antas av
kommunfullmäktige under första delen av nästa mandatperiod.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfulmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

5.2017.049

Sida
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KS § 169
Utskottet § 197
Mottagning av arv från Elna Nilsson

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, särskild utredare.

Redogörelse

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att,
tillsammans med företrädare för Stiftelsen Komstad kvarn och Sävsjö
Hembygdsförening, ta fram förslag om hur de tillgängliga medlen skall
fördelas.
Samråd har skett med representanter för Stiftelsen Komstad kvarn,
Sävsjö Hembygdsförening, representant från kulturmiljömyndigheten på
länsstyrelsen samt testamentesexekutorn.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att bevilja mottagande av Elna Nilssons testamenterade medel,
att tillsammans med företrädare för Stiftelsen Komstad kvarn och
Sävsjö Hembygdsförening samordna hur tillgängliga medel skall
fördelas i enlighet med minnesanteckningar från möte med
stödfondsförvaltarna, samt
att utse förvaltningschefen för serviceförvaltningen som ordinarie och
utvecklingschefen som ersättare att ingå i exekutiv grupp.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfulmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

173.2017.003
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KS § 170
Utskottet § 198
Instruktion för kommundirektören

Föredragen handling

Förslag till ”Instruktion för kommundirektören”.

Redogörelse

En ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. Enligt denna ska
varje kommun upprätta en ”Instruktion för kommundirektören”.
Kommunstyrelsens ordförande har i samråd med kommunchefen
upprättat förslag till sådan.
I Sävsjö kommun har kommundirektören titeln kommunchef.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa föreliggande instruktion för kommundirektören i Sävsjö
kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Kommunchefen
------Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

33.2017.041
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KS § 171
Utskottet § 199
Utvecklingsstrategin 2016-2022 med sikte på 2030 kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden och styrtal.

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.
Prioriterade utvecklingsområden och styrtal.

Redogörelse

I utvecklingsstrategin har nio utvecklingsområden lyfts fram. Varje år
ska kommunstyrelsen besluta om vilka av dessa områden som särskilt
ska prioriteras. För 2018 har nedanstående områden valts ut:

Justerandes sign

1.

Ungdomars initiativ och engagemang
 Starta ett kommunalt ungdomsråd under 2018 där
ungdomar från hela kommunen finns representerade.
 Involvera minst tio ungdomar i en referensgrupp
kopplat till utredningen av allaktivitetscenter.

2.

Säkra och snabba kommunikationer
 Minst fem av fordonen i Sävsjö kommuns fordonsflotta
ska under 2018 bytas ut mot fordon som drivs av
fossilfria bränslen.
 2018 ska det finnas laddstolpar för elbilar i samtliga
våra tätorter.

3.

Kreativa offentliga miljöer
 Kommunen ska avsluta minst ett projekt, kopplat till
centrumförnyelsearbetet, i en av våra tätorter under
2018.

4.

Klimatsmarta boendemiljöer
 Minst 50 bostäder ska byggas i kommunen under
2018.
 Under 2018 ska minst två anläggningar för produktion
av solenergi installeras på kommunens fastigheter.

5.

Entreprenörskap för framtiden
 Under 2018 ska minst fem företagsfrämjande
aktiviteter arrangeras för att stärka den digitala
kompetensen.
 Minst tio nya företag ska startas efter affärsutveckling
på Science Park i Tillväxthuset, Sävsjö kommun.

6.

Öppenhet och gemenskap
 Andelen arbetslösa födda utomlands ska vid 2018 års
slut ligga på genomsnittet för länet.

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 171 forts
Utskottet § 199 forts
7.

Förslag

Jämlika och jämställda arbetsplatser för alla.
Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala
organisationen till 60% under 2018.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande prioriterade utvecklingsområden och styrtal för
2018 avseende kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

14.2017.214

Sida
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KS § 172
Utskottet § 200
Detaljplan för Sävsjö 12:21, 12:22 samt 12:24, Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg.
Samrådsredogörelse.
Underrättelse.
Granskningshandling.
Kartskiss.

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har upprättat förslag till ny detaljplan för Sävsjö
12:21, 12:22 samt 12:24 (Ljunga Park-området). Detaljplanen har varit
ute på samråd under tiden 2017-07-07 – 2017-08-29 och ett flertal
synpunkter har inkommit, dessa är sammanfattade och besvarade i
samrådsredogörelsen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen,
att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt
att ställa ut förslaget för granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens utskott.

Delges:
Kommunstyrelsens
utskott

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

158.2017.253

Sida
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KS § 173
Utskottet § 201
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
sommaren 2018, därav tillträde till tomterna tidigast september 2018.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att så snart Lantmäteriet avslutat lantmäteriförrättningen gällande
avstyckningen av de kommunala tomterna på Torset 2:6, börja sälja de
obebyggda fastigheterna med tidigaste tillträdesdag i september 2018.
Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens utskott.
Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Delges:
Kommunstyrelsens
utskott

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

14.2017.214

Sida
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KS § 174
Utskottet § 202
Detaljplanering av Sturevallen och Hägneområdet, Sävsjö tätort.

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg.
Beskrivning.

Redogörelse

Barn- och utbildningsförvaltningen är i stort behov av att snarast möjligt
utöka sin förskoleverksamhet i Sävsjö tätort. Syftet med två detaljplaner
parallellt är att skyndsamt utreda vilket område som bäst lämpar sig för
den efterfrågade exploateringen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till utvecklingsavdelningen att planlägga Sturevallen och
Hägneområdet parallellt, samt
att ställningstaganden gällande områdenas användning görs i ett
senare skede.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

28.2017.142

Sida
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KS § 175
Utskottet § 203
Medfinansiering förstudieprojekt: Intermodal exporthub Stockaryd

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Stockarydsterminalen AB, Sävsjö Transport AB och Sävsjö kommun har
gemensamt lämnat in en ansökan till Tillväxtverket om EU-bidrag till en
förstudie för en intermodal exporthub i Stockaryd, där ett samarbete
mellan logistikföretag och mellan små och medelstora företag är tänkt
att leda till att betydligt mer gods kan fraktas via järnväg istället för med
lastbil.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsens besluta
att medfinansiera förstudieprojektet med 150 000 kr, samt
att medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov
år 2017 och 2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera förstudieprojektet med 150 000 kr, samt
att medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov
år 2017.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

66.2017.042
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KS § 176
Utskottet § 204
Intern kontroll för kommunledningskontoret och
serviceförvaltningen (tekniskt utskott).

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.
Intern kontroll 2018 – kommunledningskontoret samt
serviceförvaltningen (tekniskt utskott).

Redogörelse

Kommunledningskontoret och serviceförvaltningen har arbetat fram
interna kontrollplaner i linje med reglementet för intern kontroll.
Nämnderna ska genomföra en riskbedömning för sina verksamheter.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 28 november.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2018 fastställa föreliggande intern kontrollplan för
kommunledningskontoret och serviceförvaltningen (tekniskt utskott).

Delges:
Kommunledningskontoret
Serviceförvaltningen
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

83.2017.730

Sida

KS § 177
Utskottet § 205
Äldreplan 2018-2023 ”Livslust – hela livet”, för Sävsjö
kommun med sikte på 2030

Föredragna handlingar

Kommunstyrelsens utskott 2017-11-14, § 205.
”Livslust – hela livet”, Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun
med sikte på 2030.
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-11-22, § 102.
Tjänsteskrivelse upprättad av Therese Rostedt,
utvecklingsledare socialförvaltningen och Miriam Markusson
Berg, socialchef.

Redogörelse

Både Sävsjö kommun och Sverige står inför stora utmaningar i
och med den demografiska utvecklingen med allt fler äldre
personer. Framtagandet av en plan för kommuninvånare över
65 år grundar sig i beslut i kommunfullmäktige 2015-11-16, där
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en ny äldreplan
med fokus på ett gott äldreliv.
Äldreplanen har tagit fram i samverkan med bland annat
pensionärsorganisationerna. Tio utvecklingsområden har valts
för att utveckla och bibehålla ett gott liv för de över 65 år i
Sävsjö kommun. Förslaget är att äldreplanen ska ha en direkt
koppling till kommunens utvecklingsstrategi så väl som den
årliga mål- och budgetprocessen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera frågan om att sända planen på remiss till
kommunstyrelsens utskott.

Delges:
Kommunstyrelsens
utskott

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

13 (15)

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-28

Sammanträdesdatum

38.2017.002
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KS § 178
Delegationsbeslut

Föredragna handlingar

23/2017 Omdisponering av investeringsmedel för beläggningsåtgärder
del av Eksjöhofgårdsvägen, Sturegatan och Stureplanl.
24/2017 Omdisponering av investeringsmedel för byte av
dagvattenbrunnar och gatubelysning på Parallellgatan i Sävsjö.
25/2017 Omdisponering av investeringsmedel för åtgärder av
avrinningsproblem på vändplan Södra vägen i Vrigstad.
26/2017 Omdisponering av investeringsmedel för beläggningsåtgärder
på gång- och cykelväg.
27/2017 Omdisponering av investeringsmedel för inköp av
personal/matvagn till gatuenheten.
28/2017 Omdisponering av investeringsmedel för renovering
gatljusarmatur.
29/2017 Omdisponering av investeringsmedel för rivning och planering
för minigolfbana Vallsjöbaden,
30/2017 Omdisponering av investeringsmedel för anläggande av en
sandlagerplats på parkförrådet.

Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 179
Anmälningsärenden
a)

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott
2017-11-14.

b)

Besök Skatteverket.

c)

Tennisbana vid Vallsjöbaden.158.2017.253

d)

Ekonomisk rapport oktober 2017. 77.2017.040

e)

Protokoll.

f)

Rörviks skola.

g)

Socialnämnden bemanning

h)

Boverket - 985 388 kronor till ökat bostadsbyggande i Sävsjö.
138.2017.270

Kommunstyrelsen beslutar
att avseende f) förslag på åtgärder ska föreläggas vid
kommunstyrelsens utskotts sammanträde 2018-04-24,
att avseende g) bjuda in företrädare för socialförvaltningen till
kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-09, samt
att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.
Delges:
Stefan Claesson
Roger Torstensson
Socialförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

