Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

Plats och tid

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 3 november 2020
klockan 13.15 – 15.50

Beslutande

Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), förste vice ordförande, frånvarande
Mats Hermansson (M), andre vice ordförande, deltar på distans
Christer Sandström (C)
Matilda Henriksson (C), frånvarande
Lena Persson (S)
Göran Häll (S), frånvarande
Kjell Lundkvist (SD)
Sammanträdet genomförs med 5 ledamöter enligt partiöverenskommelse
2020-06-15, aktiverad 2020-10-30.

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör

Carina Hjertonsson, sekreterare
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 385, 386
Marcus Tingvall, vd Njudung Energi AB § 386
Malin Gustafsson, Torsets byalag § 382 Stefan
Fürst, insynsplats, deltar på distans

Utses att justera Kjell Lundkvist (SD)
Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 5 november 2020
klockan 09.00

Ordförande

.........................................................................

Paragrafer

Stefan Gustafsson, (KD)

Sekreterare

380-391 §§
.................................

….....................…………………………………………..
Carina Hjertonsson

Justerande

.........................................................................................................................
Kjell Lundkvist (SD)

Justerande

Justering

Justerande

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-11-03

Anslagsdatum:

2020-11-06

Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning):

2020-11-28

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus

Underskrift

Justering

………………………………………………………………………………
Carina Hjertonsson
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Innehållsförteckning
Närvaro
Val av justerare samt tid och plats

Justering

§ 380

Godkännande av ärendelista

§ 381

Informationsärende - coronapandemi,
pressmeddelande 2020-10-30

2020/126

§ 382

Informationsärende - Vallsjöbaden

2019/165

§ 383

Svar på motion (M) - erbjudande om särskilt boende
för personer med omsorgsbehov överstigande 120
timmar per månad

2019/295

§ 384

Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda
vägar, Stockaryd

2020/47

§ 385

Upphävande av investeringsbeslut

2020/367

§ 386

Verksamhetsplan 2021-2023

2020/306

§ 387

Flytt av investeringsmedel, kultur- och
fritidsförvaltningen

2020/318

§ 388

Prövning av försäljning av tomt till padelhall

2020/340

§ 389

Yttrande på remiss "Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen"

2020/365

§ 390

Övriga ärenden

§ 391

Meddelanden

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 380

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

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 381

Diarienummer: KS 2020/126

Informationsärende - coronapandemi
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Information lämnades om nya skärpta riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gick ut
med under tisdagen den 3 november för att minska smittspridningen.
Sammankomster med fler än 50 personer tillåts inte och sammanhang där många
personer samlas ska undvikas; till exempel inomhusmiljöer som köpcentrum, gym och
badhus. Arbetsgivare bör vidta åtgärder som att uppmana personal att arbeta
hemifrån. Beslutet gäller till och med den 24 november.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 382

Diarienummer: KS 2019/165

Informationsärende - Vallsjöbaden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Vid sammanträdet medverkar Malin Gustafsson, Torsets byalag, och informerar om
byalagets tankar med anledning av den förtätning av området som skett de senaste
åren. Vägen till Vallsjöbaden upplevs som smal och mötesplatser saknas. Den så
kallade fotbollsplanen används för olika utomhusaktiviteter, ytan är detaljplanlagd för
bebyggelse och byalagets önskemål är att denna förblir grönområde.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2019/295

§ 383

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

Sammanfattning
Den moderata kommunfullmäktigegruppen lämnade in en motion avseende
erbjudande om särskilt boende den 16 september 2019. I motionen föreslås att
personer med ett omsorgs/omvårdnadsbehov överstigande 120 timmar per månad ska
erbjudas plats i särskilt boende.
Motionen lämnades av kommunstyrelsen till socialnämnden för yttrande. I motionen
föreslår dåvarande förvaltningschef att en rutin som verkställer det motionen föreslår,
ska införas. Det blev också socialnämndens svar och svaret delgavs kommunstyrelsen.
Kommunala pensionärsrådet har lämnat yttrande. I ett protokoll daterat den 13
februari 2020 skriver pensionsrådet följande:
”Pensionärsrådet påtalar att det är viktigt att det alltid sker en individuell bedömning
och att det är den enskildes behov som ska beaktas, att ingen blir tvingad att flytta,
men blir informerad om möjligheten.”
Med hänsyn tagen till att socialnämnden redan tagit beslut som går i motionens
riktning försvåras kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Ett avslag av motionen
skulle på ett märkligt sätt begränsa socialnämndens handlingsutrymme i ett ärende
man nyligen beslutat om. Samtidigt är det en motion riktad till kommunfullmäktige.
Det kommunala pensionärsrådets yttrande lyfter också fram aspekter som är
väsentliga och som inte riktigt framkommit i socialnämndens yttrande.
Med hänvisning till ovanstående förslår undertecknad att kommunstyrelsen bör ta ett
initiativ till dialog med socialnämnden kring hur de synpunkter som förs fram av
kommunala pensionärsrådet kan implementeras i de rutiner som socialnämnden
arbetat fram avseende erbjudandet om plats i särskilt boende för personer med ett
omsorgsbehov överstigande 120 timmar.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justering

Motion (M).
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19 § 43.
Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2019-12-09.
Protokoll kommunala rådet för pensionärsfrågor 2020-02-13.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektör Jan Holmqvist 2020-10-14.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-20 § 356.
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

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

Utdragsbestyrkande

8

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

§ 384

Diarienummer: KS 2020/47

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

Sammanfattning
I ett medborgarförslag daterat den 31 januari 2020 föreslås att reglerna för skötsel och
underhåll av utfartsvägar ska ändras efter hur många helårsboende det bor längs med
vägen.
Sävsjö kommun underhåller kommunens enskilda vägar, både de som uppfyller
Trafikverkets kriterier för statsbidrag och de som inte uppfyller kriterierna för
statsbidrag, så kallade utfartsvägar. Det totala antalet utfartsvägar är cirka 220 stycken
till en sträcka på ca 8,5 mil.
Kriterier som ska uppfyllas för att Sävsjö kommun ska underhålla utfartsvägarna är att
de är minst 100 meter och max 1000 meter långa. Åtgärderna är inte kopplade till
antalet boende. Underhållet på utfartsvägarna består av snöröjning, hyvling och
grusning vid behov. En översyn av gällande regler är aktuell under hösten.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av Tomas Lundin, gata/parkchef 2020-09-18.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-20 § 358.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 385

Diarienummer: KS 2020/367

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.

Sammanfattning
I budgeten för år 2020 beslutades om investeringsanslag för projekt avseende 2020
och 2021. Eftersom budgetbeslutet för 2020 även innefattade investeringsbeslut för
2021 måste förra årets beslut för 2021 upphävas.
Under året kommer vissa större investeringsprojekt inte att hinna färdigställas varför
del av 2020 års investeringsbudget får föras över till 2021 enligt förteckning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Marie Hogmalm 2020-10-27.
2. Investeringar att överföra till 2021.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 386

Diarienummer: KS 2020/306

Verksamhetsplan 2021–2023
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 kronor,
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2021 beräknas till
751 844 000 kronor,
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.

Justering

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

C. TAXOR
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna taxehöjningar från och med 2021-01-01 med gällande indexering där
inte maxtaxa eller andra begränsningar finns, samt
att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 3 % från och med 2021-01-01.
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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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, samt
att i övrigt fastställa verksamhetsplan för 2021 som helhet.
Mats Hermansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas
budgetförslag.

Sammanfattning
Marcus Tingvall, vd Njudung Energi, presenterade budget och taxor 2021 avseende
Njudung Energi AB.
Ekonomichef Marie Hogmalm presenterade budgetberedningens förslag till
driftbudget för år 2021, förslag till utblick avseende driftbudget 2022–2023, förslag
till justering taxor 2021 och förslag till investeringsbudget 2021–2022 med utblick
mot 2023.
Mats Hermansson (M) presenterade alternativt budgetförslag framtaget av
Moderaterna.

Beslutsunderlag
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Förslag till driftbudget 2021.
Förslag till driftbudget 2021 - 2022.
Förslag till uppräkning taxor 2021.
Förslag till investeringsbudget 2021–2022 med utblick mot 2023.
Kommunfullmäktiges fokusområden
Moderaternas förslag till driftbudget 2021–2023
Moderaternas förslag till investeringsbudget 2021.
Budgetöverenskommelse.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD), Lena Persson (S) och Christer Sandström (C) yrkar bifall till
majoritetens budgetförslag.
Mats Hermansson (M) yrkar bifall till av Moderaterna lämnat budgetförslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för majoritetens förslag.
Justering

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

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

14

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

§ 387

Diarienummer: KS 2020/318

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

Sammanfattning
Den energiutredning som har gjorts av ishallen i år visar att det finns behov av att
genomföra energibesparande åtgärder. En av åtgärderna är att köpa in ny
kylanläggning. De avsatta medlen för 2020 till en ny kylanläggning i ishallen kommer
inte att räcka för att genomföra investeringen. Däremot finns mindre investeringar
som kan genomföras för att spara energi. Det finns också behov av att byta ut befintlig
ismaskin som börjar bli uttjänt. Förslagsvis flyttas medel från kylanläggning till att
köpa en ny ismaskin och för att kunna genomföra energibesparande åtgärder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad 2020-09-09.
2. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 § 89.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-20 § 367.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ekonomiavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 388

Diarienummer: KS 2020/340

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.

Sammanfattning
I juni beviljades bygglov för uppförande av en padeltennishall på ett markområde
mellan Familjebadet och Sporthallen i Sävsjö. För att byggnationen skulle kunna
påbörjas tecknades ett korttidsarrende med Sävsjö kommun. Arbetet med
anläggningen kom igång i slutet av juli. Parterna har uttryckt önskemål om att köpa in
marken.

Beslutsunderlag
1. Skiss över padeltennishall från bygglovsansökningen.
2. Karta över aktuell tomt.
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef
2020-10-07.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-20 § 89.

Yrkanden
Ordföranden Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till att genom försäljning ge Sävsjö
Padelcenter AB nyttjande- och förfoganderätt över tomten vid Sävsjö Fritidscenter där
padelhallen uppförs.
Mats Hermansson (M) yrkar att arrendekontrakt ska upprättas tomten vid Sävsjö
Fritidscenter där padelhallen uppförs.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för sitt förslag.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 389

Diarienummer: KS 2020/365

Remiss LSS-utredning
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom socialnämndens yttrande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över betänkandet ”Översyn av
insatser enligt LSS och assistansersättningen” SOU 2018:88.
Sammanfattningsvis anser socialförvaltningen att det är positivt om personlig
assistans blir ett helt statligt ansvar, eftersom det dubbla huvudmannaskapet medfört
problem. Det finns dock risker att nya gränsdragningsproblem mellan stat och
kommun uppstår i och med förslag om nya insatser, dessa risker bör så långt som
möjligt undanröjas.
Sävsjö kommun vill påtala att ekonomisk kompensation är en förutsättning för
genomförandet av föreslagen lagstiftning.

Beslutsunderlag
1. Remiss SOU 2018_88 LSS-utredning.
2. Yttrande upprättat av socialförvaltningen
3. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-28 § 188.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Socialdepartementet

Justering
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§ 390

Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning


Justering

Sammankomster inom kommunens förvaltningar med anledning av
coronapandemin.
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Diarienummer: KS Dnr

§ 391

Meddelanden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning


Justering

Upprop för det svenska landskapet
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