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Beslut kommunstyrelsens sammanträde i Sävsjö 3/11 2020
Besök

Tid

Ärende

Marie Hogmalm

13.15

9

Marcus Tingvall, Njudung Energi

13.15

9

Representanter för Torsets byalag

15.00

5

1.

Närvaro

2.

Val av justerare samt plats och tid
Kjell Lundqvist (SD) torsdagen den 5 november 2020 klockan 08:00
kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus.

3.

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

4.

Informationsärende – coronapandemi,
pressmeddelande 2020-10-30
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

5.

Informationsärende – detaljplan Vallsjöbaden, Torset
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

6.

Svar på motion (M) – erbjudande av särskilt boende för personer
med omsorgsbehov överstigande 120 timmar/månad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommundirektörens svar anse motionen besvarad.
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7.

Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda vägar,
Stockaryd
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till beredande kommunstyrelse 2020-11-17

8.

Upphävande av investeringsbeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende 2021 års
investeringsbudget, samt
att de i bilaga upptagna investeringsprojekten för 2020 får föras över till 2021 vilka
sammanlagt enligt prognos uppgår till 6 980 000 kronor.

9.

Verksamhetsplan 2021-2023
A. DRIFTBUDGET 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktiges budgetram för 2021 ska vara 1 265 000 kronor,
att kommunstyrelsens budgetram för år 2021 ska vara 85 589 000 kronor
att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2021 ska vara
336 876 000 kronor,
att socialnämndens budgetram för år 2021 ska vara 276 435 000 kronor,
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2021 ska vara
26 170 000 kronor,
att myndighetsnämndens budgetram för år 2021 ska vara 6 288 000 kronor,
att överförmyndarnämndens budgetram för år 2021 ska vara
1 708 000 kronor,
att valnämndens budgetram för år 2021 ska vara 5 000 kronor,
att revisionens budgetram för år 2021 ska vara 827 000,
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2021 beräknas till
751 844 000 kronor,
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att godkänna förslaget att internräntan sätts till 1,25 % för 2021, vilket är en sänkning
med 0,25% mot 2020,
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2021 till maximalt 100 000 000 kronor,
att checkräkningskredit i bank under år 2021 får uppgå till maximalt 40 000 000
kronor,
att borgensavgiften 2021 uppgår i snitt till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen,
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2021 ska vara 21:92 kronor,

B. DRIFTBUDGET 2022-2023
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar
att följande preliminära budgetramar för år 2022 tills vidare ska gälla:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl teknisk nämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

1 275 000 kronor
85 476 000 kronor
337 656 000 kronor
274 778 000 kronor
26 143 000 kronor
5 910 000 kronor
1 712 000 kronor
255 000 kronor
832 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 740 005 000
kronor.
att följande preliminära budgetramar för år 2023 tills vidare ska gälla:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

1 285 000 kronor
85 254 000 kronor
340 803 000 kronor
274 439 000 kronor
26 119 000 kronor
5 934 000 kronor
1 716 000 kronor
5 000 kronor
837 000 kronor

samt,
att en effektivisering på totalt 6 500 000 kronor på ovanstående preliminära ramar
ska genomföras,
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 737 854 000
kronor.
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C. TAXOR
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna taxehöjningar för 2021 med gällande indexering där inte maxtaxa eller
andra begränsningar finns.

D. INVESTERINGSBUDGET 2021-2023
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen investeringsbudget för åren 2021 – 2022, med utblick mot 2023.

E. ÖVRIGA BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bifogat förslag till fokusområden för kommunfullmäktige.

10.

Flytt av investeringsmedel, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att inom kultur- och fritidsnämndens befintliga investeringsbudget för 2020 flytta
3 000 000 kronor från avsatta medel för kylanläggning, till inköp av ismaskin och till
genomförande av energibesparande åtgärder i ishallen.

11.

Prövning av försäljning av tomt till padelhall
Kommunstyrelsen beslutar
att genom försäljning ge Sävsjö Padelcenter AB nyttjande- och förfoganderätt över
tomten vid Sävsjö Fritidscenter där padelhallen uppförs.

12.

Yttrande på remiss ”Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen”
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom socialnämndens yttrande.
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13.

Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

14.

Meddelanden
•

Upprop för det svenska landskapet

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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