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Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef § 15
Susanne Granat Ahlstrand, rektor Hofgårdsskolan § 15
Henrik Starkman, biträdande rektor Hofgårdsskolan § 15
Bert Runesson, ekonomichef §§ 12, 13, 15
Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen § 14
Hans Ireståhl, Sävsjö Celebration § 14
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2017-01-10
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 10 januari 2017
klockan 13.15 – 16.05
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)
Arne Årevall (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Ingrid Ivarsson (S)

Datum för anslags
nedtagande

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

2017-02-06

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

164.2016.109

Sida

2 (16)

KS § 1
Utskottet § 243
Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Vrigstad och
Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

För att göra det säkrare att cykelpendla mellan Vrigstad och Sävsjö,
föreslås en cykelväg mellan Sävsjö och Biskopsbo.
Utvecklingsavdelningen anser att förslaget passar väl in i arbetet med
utvecklingsstrategin och ambitionen att verka för en hållbar livsstil i hela
kommunen.
Under 2017/2018 ska den befintliga kommunala översiktsplanen
revideras. Kopplad till den kommer även en ny gång- och
cykelvägsstrategi tas fram.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att förslaget överlämnas till arbetet med ny gång- och cykelvägsstrategi,
samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

168.2016.109

Sida

3 (16)

KS § 2
Utskottet § 244
Svar på medborgarförslag om övergångställe/farthinder på
Storgatan

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har kommit in angående placering av nytt
övergångsställe på Storgatan, mellan Kristna skolan och
Konsumparkeringen i Sävsjö. Förslagsställaren anser att nuvarande
övergångsställe inte är bra placerat i förhållande till säkerheten för
oskyddade trafikanter.
Förslaget har utretts i samarbete med tekniska förvaltningen och
uppfattningen är att den nuvarande trafiksituationen inte är
tillfredsställande. Trevägskorsningen Storgatan/Linnégatan/
Eksjöhovgårdsvägen, liksom korsningen Storgatan/Odengatan
ingår i arbetet för centrumförnyelse.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att förslaget överlämnas till förnyelsearbetet för Sävsjö centrum, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

58.2016.109

Sida
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KS § 3
Utskottet § 245
Svar på motion om barnkonventionen

Föredragna handlingar

Motion från Kristina Jönsson (V).
Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

I motionen föreslås att barnkonventionen ska lyftas fram i kommunens
handläggning av ärenden till nämnder och styrelser och att samtliga
politiker ges utbildning i den aktuella konventionen.
Motionen ligger väl i linje med Sävsjö kommuns nya vision Tillsammans
skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.
Att lyfta fram barns rättigheter när ärenden behandlas i nämnder och
styrelser känns ur detta pespektiv naturligt.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att nämnder och styrelsers bokslut kompletteras med en
redogörelse för arbetet med att leva upp till värdegrunden och
hur arbetet för att förverkliga visionen bedrivits,
att kommunledningskontoret får i uppdrag att anordna
kompetensutveckling för ledamöter i styrelser och nämnder kring
utvecklingsstrategin och i det inkludera FN:s barnkonvention,
samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

210.2016.003

Sida
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KS § 4
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen,
komplettering med bostadsanpassning

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 19 december om
återremiss av ärendena ”Ändring i myndighetsnämndens reglemente
med anledning av samordnad fastighetsförvaltning” samt ”Ändring i
kommunstyrelsens reglemente med anledning av samordnad
fastighetsförvaltning”. Skälet till återremisserna var hur frågor rörande
bostadsanpassning ska handläggas och beslutas när kommunens
fastighetsförvaltning förs över till Sävebo AB den 1 januari 2017.
Nämndsreglementet behöver också anpassas till att kommunens VAfrågor förs över till Njudung Energi AB.
Förslaget är att handläggning och beslut rörande bostadsanpassning
ligger kvar under kommunstyrelsen och att tjänsten utförs av Sävebo
AB på kommunstyrelsens uppdrag. Beslut i frågor rörande
bostadsanpassning tas av kommunchefen. Detta innebär att
myndighetsnämndens reglemente inte berörs.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revidering av ”Reglemente för kommunstyrelsen” att gälla
från den första februari 2017, samt
att någon ändring i myndighetsnämndens reglemente inte är aktuell,
varför kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2016-12-19 § 128,
lämnas utan åtgärd.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

40.2016.214

Sida
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KS § 5
Utskottet 259
Detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227,
Långgatan 23, Stockaryd.

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Kartskiss.
Planbeskrivning.

Redogörelse

Förskolan i Stockaryd behöver byggas ut. Förslaget har tidigare varit på
samrådsremiss och är just nu utställt för granskning till och
med 9 januari 2017.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227,
förskola i Stockaryd.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger granskningsutlåtande
upprättat av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta granskningsutlåtandet som sitt eget, samt
att anta detaljplanen för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227,
förskola i Stockaryd.

Delges:
Kommunfullmäktige
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

37.2016.041

Sida
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KS § 6
Utskottet § 246
Tilläggsmedel nybyggnation av en förskoleavdelning vid Palettens
förskola i Vrigstad

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, barn- och
utbildningschef.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om medel för tillbyggnad av
ytterligare en förskoleavdelning till Paletten i Vrigstad.
Upphandlingen är under genomförande och bedömningen är att
beslutade investeringsmedel inte är tillräckliga till projektering,
byggnation och eventuella tilläggsarbeten (ÄTA) som inte är kända vid
upphandlingen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utöka tekniska förvaltningens investeringsanslag 2017 för
tillbyggnad av ytterligare avdelning vid Palettens förskola i Vrigstad
med 2 850 000 kronor till totalt 6 150 000 kronor för att upphandlingen
ska kunna avslutas och byggnation påbörjas,
att ge kommunchef Jan Holmqvist i uppdrag att framarbeta förslag till
revidering av riktlinjer för upphandling, som medför att i första hand
totalentreprenad prövas vid upphandling av byggnationer, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Delges:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

37.2016.041

Sida
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KS § 7
Utskottet § 247
Socialnämnden om konsekvenser av nytt ersättningssystem för
ensamkommande barn och unga

Föredragen handling

Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-11-23 § 118.

Redogörelse

Från och med första juli 2017 införs ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga. Behovet av en
förändring har funnits en längre tid, argumenten för en förändring är
framförallt ett enklare regelverk. Socialförvaltningen har påbörjat en
omställning av verksamheten med anledning av minskade
ersättningsnivåer. För att upprätthålla kvaliteten i verksamheten önskar
socialnämnden fondera medel till kommande år.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna ärendet till ekonomichefen för beredning inför beslut om
resultatfonder i samband med behandling av bokslut för år 2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Ekonomichefen
Socialnämnden

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

210.2016.003

Sida
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KS § 8
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende
allmänna ärenden

Föredragen handling

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende allmänna ärenden.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens utskott 2016-12-13 § 249.

Redogörelse

Med anledning av förändrad organisation inom fastighetsförvaltningen
och va-verksamheten samt handläggning och beslut om
bostadsanpassning, behöver kommunstyrelsens delegationsordning
revideras.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa revidering av ”Kommunstyrelsens delegationsordning
avseende allmänna ärenden” att gälla från den första februari 2017.

Delges:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

27.2016.530

Sida
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KS § 9
Utskottet § 250
Resebidrag för studerande

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. För år 2017
finns 350 000 kronor avsatta till ändamålet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att regelverk för resebidrag till studerande förlängs att oförändrat gälla
också för vårterminen 2017, samt
att redovisning av utvärdering för 2016 och ställningstagande till
regelverk för kommande läsår ska ske vid kommunstyrelsens
sammanträde 2017-02-07.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

210.2016.003

Sida
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KS § 10
Utskottet § 251
Riktlinjer för direktupphandling

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef och Jörgen
Frej, upphandlingssamordnare.
Förslag till riktlinjer för direktupphandling, Sävsjö kommun.

Redogörelse

Riktlinjerna för direktupphandling har anpassats utifrån Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och (LUF) samt ändringen i lagen som
gäller för direktupphandling från och med 1 juli 2014.
Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att kommunen
tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling och
säkerställa att kommunen tillvaratar konkurrensen vid
direktupphandlingar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta de reviderade riktlinjerna för direktupphandling, samt
att informera kommunens förvaltningar om riktlinjerna.

Delges:
Förvaltningar
Nämnder

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

6.2016.002

Sida
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KS § 11
Utskottet § 248
Beslutsattestanter 2017,

Föredragen handling

Förteckning över beslutsattestanter 2017, kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, utskott för allmänna ärenden.

Redogörelse

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse
beslutsattestanter inom sitt verksamhetsområde.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa beslutsattestanter för år 2017 avseende
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott för allmänna
ärenden, enligt av ekonomichef Bert Runesson framarbetat förslag.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

6.2016.002

Sida
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KS § 12
Utskottet § 260
Beslutsattestanter, tekniskt utskott

Föredragna handlingar

Förteckning över beslutsattestanter, tekniskt utskott/serviceförvaltningen 2017.

Redogörelse

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse
beslutsattestanter inom sitt verksamhetsområde.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för tekniska
utskottet/serviceförvaltningen i Sävsjö kommun år 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

134.2016.010

Sida

14 (16)

KS § 13
Utskottet § 261
Livsmedelsbutik i Rörvik

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Livsmedelsbutiken i Rörvik upphörde för ett par år sedan och flera
ansatser har gjorts för att få till en etablering. En intressent finns nu och
för att kunna öppna livsmedelsaffär i den tidigare butiken måste det
göras en del ombyggnader och investeringar i kyldiskar och inredning.
Dessa investeringar görs av fastighetsägaren och för att skapa tillgång
till det kapital som behövs, är förslaget att kommunen ger ett lånelöfte.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ett lånelöfte upp till 200 000 kronor till fastighetsägaren som
avser iordningsställande av livsmedelsbutik i Rörvik och som gäller fram
till 2017-06-30, samt
att ge ekonomichef Bert Runesson i uppdrag att i samarbete med
länsstyrelsen, fastighetsägaren och landsbygdsmentorerna hantera
lånelöftet.

Delges:
Bert Runesson
Länsstyrelsen
Landsbygdsmentorerna

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

204.2016.142

Sida
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KS § 14
Utskottet § 262
Sävsjö Celebration – utvärdering och framtid

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef och Ola
Bengtsson, kultur- och fritidschef.

Redogörelse

Festivalen Sävsjö Celebration genomfördes sommaren 2016 för tredje
året i följd. Under de tre arrangemangen har man med en blandning av
nationellt och internationellt erkända artister, blandat med lokala
förmågor lockat mellan 5 000 – 7 000 besökare årligen. Arrangemangen
har också genererat intäkter till samverkande idrottsföreningar.
Inför planeringen till festivalen 2017 anser båda parter att ett tidigt
inriktningsbeslut kring eventuellt kommunalt stöd är angeläget för
fortsatt planering. För att beslut om bidrag till 2017 års festival ska tas,
krävs att 2016 års resultat för festivalen redovisas till Sävsjö kommun.
Redovisning lämnades vid dagens sammanträde av företrädare för
Sävsjö Celebration.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för genomförande av Sävsjö Celebration 2017 bevilja 240 000
kronor i arrangemangsbidrag,
att bevilja kommunala tekniska tjänster till ett värde av 60 000 kronor,
att bidraget handläggs och redovisas genom kultur- och fritidsnämnden,
att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov, samt
att en utvärdering och redovisning ska ske till Sävsjö kommun efter
genomfört arrangemang.

Delges:
Sävsjö Celebration
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Gata/Park

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-01-10

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 15
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Beslut

Protokoll från sammanträden med kommunstyrelsens utskott
2016-12-13 och 2016-12-21.
Information Hofgårdsskolan.
Avtal gång- och cykelväg Rörvik.
Effektiv och ansvarsfull alkoholpolitik - en föreläsning 30 januari
klockan 12.00 på Ljunga Park. Arrangör: IOGT/Bengt Isaksson.
Budgetarbetet inför 2018.
Regeringsbeslut om riksväg 30.
Organisation av serviceförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar
att avseende b) uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att delge
kommunstyrelsen en rapport vid sammanträdet 2017-06-13,
att avseende g) uppdra till förvaltningschef Ola Bengtsson att redovisa
arbetet med bemanning av förändrad organisation, samt
att lägga föreliggande protokoll och övriga anmälningsärenden till
handlingarna.

Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ola Bengtsson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

