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Ordinarie ledamöter:
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Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande
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Anna-Karin Yngvesson (KD)
Johanna Danielsson (KD)
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Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande
Ludwig Axelsson (KD)
Christer Sandström (C)
Marie Svensson (C)
Anette Gustafsson (C)
Sten-Åke Claesson (C)
Susanne Sjögren (S)
Göran Häll (S)
Ingrid lvarsson (S)
Kerstin Hvirf (S)
Lena Persson (S)
Eva Johansson (S)
P-O 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), frånvarande
Lars-Ola Helgesson (SD)
Mikael Svensson (SD)
Bo Ek (SD)
I\jell Lundkvist (SD)
Kennert Jonasson (SD)
Peter Evertson (SD)
Tjänstgörande ersättare:

Benjamin Petersson (KD) ersätter
lsabelle Tiderblom
Björn Jönsson (V) ersätter Stefan Furst

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare

Jane Wågman, utvecklingschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Lina Hultman, rektor Aleholmsskolan

Utses att justera Benjamin Petersson (KD)
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plats och tid
Ordförande

Kennert Jonasson (SD)
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§ 18

Godkännande av ärendelista
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Justering
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§ 19

I nformationsärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen

Sammanfattning
•
•
•

Slutrapport nyanländas lärande, Lina Hultman och Jane Wågman.
Redovisning av effektiviseringsuppdrag. 2019/197.042
Allmänpolitisk debatt.

Allmänpolitisk debatt inleddes med anförande från företrädare från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige: Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S),
Christer Sandström (C), Gunnel Svensson (M), Lars Helgesson (SD) och Björn
Jönsson (V).
Därefter följde debatt med inlägg gruppledarna samt Bo Ek (SD), Mats Hermansson
(M), Sten-Åke Claesson (C), Kerstin Hvirf (S) och Susanne Sjögren (S).

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/31

§ 20

Va lä rende
Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen
att entlediga Mikael Svensson (SD), Sävsjö, från uppdraget som ordinarie ledamot i
socialnämnden från och med 2020-02-17,
att utse Lars Helgesson (SD), Sävsjö, till ordinarie ledamot i socialnämnden från och
med 2020-02-18, samt
att utse Carl-Johan Gustafsson (M), Sävsjö, till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med 2020-02-18. 2019/143.111

Sammanfattning
Mikael Svensson (SD) begär entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i
socialnämnden från och med 2020-02-17.
En ersättarplats är sedan tidigare vakant i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
1.

Skrivelser från Mikael Svensson (SD), Mats Hermansson, gruppledare (M) och
Lars Helgesson, gruppledare (SD).

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Personalavdelningen
Berörda ledamöter

Sävsjö kommun, S76 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 21

Anmälan av motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Tre motioner och fem medborgarförslag anmäls vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Motion (V) - Socker-Klaras lekpark. 2020/29
2. Motion (V) - generationsväxling enligt 80-90-100 modellen. 2020/30
3. Motion (V) - kulturfond för skolorna i Sävsjö kommun. 2020/74
4. Medborgarförslag - vattensamling i Vrigstad. 2020/25
5. Medborgarförslag - sommarvikarier. 2020/45
6. Medborgarförslag- skötsel och underhåll av enskilda vägar i Sävsjö kommun.
2020/47

Medborgarförslag- allmän toalett i Sävsjö centrum. 2020/60
8. Medborgarförslag- Införande av 40 timmars "arbetstjänst" för att få examen
på Aleholmsskolan. 2020/65

7.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Vänsterpartiet
Förslagsställarna

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Svar på motion (M) - förutsättningar för ideella föreningar
Kommunfullmäktige beslutar
att hänsltjuta frågeställningen till budgetberedningen, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Moderaterna har lämnat en motion om att förstärka bidragen till föreningar med egna
anläggningar. Syftet är att ge bättre förutsättningar till föreningars ideella arbete.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår en justering av bidragen och äskar om utökad
budgetram för att möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
1. Motion (M).
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 426, 2020-01-21 § 23 och
2020-02-04 § 44.
3. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-11 § 137.
4. 'fjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2019-12-03
Yrkanden
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Moderaterna
Serviceförvaltningen

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Svar på medborgarförslag om att ta bort snövallar vid
garageinfarter
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvaret för snöröjning vid garageinfarter även fortsättningsvis ska ligga på
fastighetsägaren,
att ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att, tillsammans med social
förvaltningen, ge information om de möjligheter till stöd och hjälp som kan erbjudas
personer över 65 år, de som har sjukersättning eller personer som av fysiska skäl inte
klarar att utföra alla sysslor kopplade till bostaden, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren anser att Sävsjö kommun skall ansvara för att avlägsna de snövallar
som bildas framför garageinfarter efter snöröjning av gator och gång/cykelvägar, för
att möjliggöra utfart. Detta bör framförallt avse de kommuninvånare som har
parkeringstillstånd för funktionshindrade, med anledning av att de inte själva har
möjlighet att skotta bort de snövallar som uppkommer efter snöröjning av gator och
gång/cykelvägar.
I serviceförvaltningens yttrande noteras att för att kunna erbjuda denna tjänst behöver
gata/park utöka både personalstyrka och fordonspark.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 § 425, 2020-01-21 § 24 och
2020-02-04 § 45.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2020-01-09.

Yrkanden
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdrags bestyrkande

9

□ Sävsjö
IBJkommun
§ 24

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2020-02-17

Diarienummer: KS 2019/276.041

Förslag till ändrade budgetramar med anledning av beslut
om förändrad kostnadsutjämning
Kommunfullmäktige beslutar
att kravet på en en-procentig effektivisering av verksamheten plockas bort för 2020,
att barn- och utbildningsnämndens budget år 2020 förstärks med 4 miljoner kronor,
samt
att socialnämndens budget år 2020 förstärks med 4 miljoner kronor.

Sammanfattning
Riksdagen tog i december 2019 beslut om förändrade principer för
kostnadsfördelning. Beslutet innebar för Sävsjö kommuns del en förstärkning av det
ekonomiska resultatet med cirka 14 miljoner kronor.
Med anledning av detta beslut och konsekvenserna för Sävsjö kommun fick
kommunchef Jan Holmqvist och ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag av
kommunstyrelsen att till sammanträdet den 21 januari 2019 återkomma med förslag
på eventuella justeringar av budget 2020.
Sammanfattningsvis konstateras att barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden tillsammans redovisar en oro för kostnader som inte täcks av tilldelad
budget.

Beslutsunderlag
Rapport - hantering av kostnadsutjämningen upprättad av kommundirektör
Jan Holmqvist 2020-01-12.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Stefan Claesson
2020-01-08.
Tjänsteskrivelse
upprättad av socialchef Miriam Markusson Berg 2020-01-13.
3.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-21 § 26 och 2020-02-04 § 47.
1.

Yrkanden
Fredrik Håkansson (KD) och Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Ansökan om utökad investeringsbudget 2020 kultur- och
fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att, genom utökning av kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget 2020, anvisa
300 ooo kronor för asfaltering av infarten till Hofgårdsvallen i Sävsjö.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag på investeringar inför 2021 med utblick
2022-2024. Nämnden påtalar att asfaltsläggning behöver göras vid Hofgårdsområdets
infart redan 2020. Kostnaden beräknas till 300 ooo kronor.
Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-11 § 136.
2. Två tjänsteskrivelser upprättade av serviceförvaltningen 2019-12-03.
3. Skrivelse upprättad av kultur- och fritidsnämndens ordförande och förste vice
ordförande 2019-12-11.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-21 § 29 och 2020-02-04 § 48.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justering
�

BP
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J
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Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Utökade kostnader för svenskt kött
Kommunfullmäktige beslutar
att 2019 års kostnader för barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
för utökad användning av svenskt kött ska hanteras i samband med beslut om bokslut,
samt
att för år 2020 tillföra barn- och utbildningsförvaltningen 177 ooo kronor och
socialförvaltningen 123 ooo kronor till driftsbudgeten för resultatenheterna för
kommunal service i syfte att kunna bibehålla nivån med minst 90 % svenskt kött.

Sammanfattning
Under 2018 fattades beslut om att kostenheten ska servera minst 90 % svenskt kött.
Beslutet medför ökade kostnader med 250 000-300 ooo kr/år.
Kostenheten är en resultatenhet, vilket innebär att vid årets slut ska det vara ett
nollresultat. Detta innebär att barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen ska bära kostnaderna för ökade ambitioner inom kostområdet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
serviceförvaltningen.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-21 § 33 och 2020-02-04 § 49.

Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justering

�
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Bro över Toftaån vid Femtinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsbudgeten år 2020 för gata/park med 500 ooo kronor att
användas till projektering och förberedelse för byggnation av bro, samt
att överlämna till budgetberedningen att i investeringsbudget år 2021 för gata/park
inarbeta 500 ooo kronor till delfinansiering av färdigställande av ny bro över Toftaån.

Sammanfattning
Trafikverket har under år 2021 avsatt 2 100 ooo kronor i bidrag för att bygga en ny
bro över Toftaån i Femtinge. Bron ska ha full bärighet. Beräknad kostnad för att bygga
bron är ca 3 100 ooo kr.
Bron över Toftaån vid Femtinge är från okänt byggnadsår. Bron är en valvbro med tre
spann av kilad sten i kallmur samt betong. Bedömningen av bron är att den är i så
dåligt skick att den behöver rivas och ersättas med en ny. För att kunna genomföra
byggnation av en ny bro behöver tekniska konsulttjänster upphandlas. Detta arbete
och upphandling av byggnation av bro måste ske under 2020 för att bron ska kunna
byggas under 2021.

Beslutsunderlag
1. Rapport, Bro över Toftaån vid Kråkefors Sävsjö kommun 2016-01-18
2. Karta över placeringen av bron.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-21 § 34 och 2020-02-04 § 50.

Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Upprustning av lägenheter Ljungagårdsvägen, Stockaryd
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra ombyggnation av fastigheten på Ljungagårdsvägen i Stockacyd till
bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
att för ändamålet utöka socialnämndens investeringsbudget 2020 med 3 miljoner
kronor,
att ge socialnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till
användning av de tomma lokaler (före detta tandläkarmottagningen) som ligger i
anslutning till fastigheten, samt
att föreslå SäveboAB att de närliggande lägenheterna vid Mejerigatan i markplan görs
om till seniorbostäder.

Sammanfattning
Socialförvaltningen fick den 17 april i uppdrag av socialnämnden att utreda
möjligheterna till hur boendet "Röda längan" vid Södergården i Stockacyd kan
användas inom områdena äldre- och/ eller funktionshinderomsorgen.
Denna fastighet vid Ljungagårdsvägen består av 7 lägenheter. Lägenheterna har
tidigare tjänat som boende för äldre och under en tid som boende för
ensamkommande barn och ungdomar. Socialnämnden blockhyr idag denna fastighet.
I utredningen redogörs för två förslag, bostad med särskild service enligt LSS och
tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre.
Socialnämnden anhåller om tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2020 till renovering
av Ljungagårdsvägen motsvarande tre miljoner kronor.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2019-12-11 § 213.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-10-08.
3. Utredning från socialförvaltningen "Röda längan".
4. Skrivelse om tcygghetsboende intill Södergården.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-21 § 36 och 2020-02-04 § 51.
Yrkanden
Kerstin Hvirf (S), Bengt Swerlander (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnel Svensson (M) och Stefan Gustafsson yttrar sig.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
SäveboAB
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Taxor för myndighetsnämndens verksamhet 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera myndighetsnämndens taxor med det som i nytt förslag till
"Höglandstaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Sävsjö kommun"
är noterat som paragraf 23.

Sammanfattning
Höglandstaxan utgår från SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare SKL)
förslag till taxa. Höglandstaxan består av 3 delar. En administrativ del som beskriver
vad kommunen tar betalt för så som årlig avgift, handläggningsavgift, tillsynsavgift
samt prövning av ärenden, justering och verkställighet. De övriga delarna är taxebilaga
1 och 2.
Taxebilaga 1 beskriver hur många timmar (objektsfaktor) kommunen kan debitera när
det gäller avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig
tillsyn. Denna del är behovsstyrd och är kopplad till behovsutredningen.
Taxebilaga 2 redovisar avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig
verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt miljöbalken samt övriga
miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift eller handläggningsavgift (H).
Avgiftsklasserna utgår från miljöprövningsförordningen.
Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige och indexregleras•utifrån PKV Primär
kommunal verksamhet.
Myndighetsförvaltningen strävar efter en effektiv och rättssäker handläggning samt att
höglandskommunerna arbetar för en enhetlig taxa. Myndighetsnämnden föreslår
därför att nedanstående § 23 tillförs Höglandstaxan i Sävsjö.
23 §

'Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde eller förändrat tillsynsbehov, får den nämnd som har tillsyn över
miljö- och hälsoskyddet, besluta om motsvarande justering i bilagorna till denna taxa."

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2019-11-21 § 122.
2. Tjänsteskrivelser upprättade av Maria Thulin, förvaltningschef
myndighetsförvaltningen 2019-11-19.
3. Taxor.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-21 § 37 och 2020-02-04 § 52.

Yrkanden
Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Sävsjö
□
El kommun

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-17

Beslutet skickas till
Myndighetsnämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen
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