
□Sävsjö 
BIJ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Plats och tid 

Beslutande 

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, måndagen den 18 november 2019 
klockan 18:30 - 20.00 

Ordinarie ledamöter 
Per Danielsson (KD), ordförande 
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande 
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande 
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande 
Bengt Swerlander (KD ), frånvarande 
Daniel Karlsson (KD) 
Erika Mallander Karlsson (KD) 
Fredrik Håkansson (KD) 
Anna-Karin Yngvesson (KD), frånvarande 
Johanna Danielsson (KD) 
Hugo Cruz (KD) 
Anders Griph, (KD) 
lsabelle Tiderblom (KD), frånvarande 
LudwigAxelsson (KD), frånvarande 
Christer Sandström (C) 
Marie Svensson (C), frånvarande 
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), frånvarande 
P-O lvarsson (S), frånvarande 
Majvor Skoog (S) 

Mats Hermansson (M) 
Alexandra Wikström Kelemen (M) 
Arne Petersson (M) 
Gunnel Svensson (M) 
Alf Wihren (M) 
Hans Svensson (M) 
Stefan Fiirst (V) 
Lars-Ola Helgesson (SD) 
Mikael Svensson (SD), frånvarande 
Bo Ek(SD) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Kennert Jonasson (SD) 
Peter Evertson (-), frånvarande 

'fjänstgörande ersättare: 
Helmer Andersson (KD) ersätter Bengt 
Swerlander 
Therese Petersson (KD) ersätter 
Anna-Karin Yngvesson 
Benjamin Petersson (KD) ersätter 
Isabelle Tiderblom 
Mari Karlsson (KD) ersätter Ludwig 
Axelsson 
Britt-Marie Andersson (C) ersätter 
Marie Svensson 
Sven Krafft (S) ersätter Eva Johansson 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef§§ 150, 151, 152 

Utses att justera Johanna Danielsson (KD) Bo Nilvall (M) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 21 november 2019 
klockan 15.00 

Paragrafer 141 - 159 
Per Danielsson, (KD) 

I~~ <I ./! ... . ..... (.t-................ .......................... ........ -I 
\ n bnq,ast ~ 11/ ®dt 

(,j~--~ _\Ju\~-----------------------------------------------------------
Johanna Danielsson (KD) Bo Nilvall (M) 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Anslags bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans: 

Sammanträdesdatum: 

Ans lagsdatum: 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: / 

Kommunfullmäktige 

2019-11-18 

2019-11-21 

2019-12-13 

Kommunkansliet 

Underskrift 
_lav/ 

........ : ....... ~/~ ........................................................... . 
J H qvist 

/I 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Innehållsförteckning 

Närvaro 
Val avjusterare samt tid och plats 

§ 141 Godkännande av ärendelista 
§ 142 Valärende - Begäran om entledigande från Peter 

Evertson 
§ 143 Redovisning av obesvarade motioner och 

medborgarförslag hösten 2019 
§ 144 Svar på motion (V) om riskinventering av äldre 

soptippar avseende läckor av miljöfarligt lakvatten 
§ 145 Svar på motion (V) angående säkrare trafik utanför 

Stockaryds skola 
§ 146 Svar på motion (M) om socialnämndens 

återrapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige 
enligt SoL och LSS 

§ 147 Svar på medborgarförslag om kostnadsfri fixartjänst 
för äldre och personer med funktionsvariationer 

§ 148 Svar på medborgarförslag om satsning på utegym i 
Sävsjö kommun 

§ 149 Förslag till Verksamhetsplan 2020, budget 2020-2022 
Höglandets samordningsförbund 

§ 150 Verksamhetsplan 2020-2022 
§ 151 Nämndsmål och styrtal 2020 
§ 152 Taxor2020 
§ 153 Förslag till utvecklingsstrategi 2020-2026 
§ 154 Vrigstad IF, omklädningsrum 
§ 155 Markanvisningsavtal avseende del av Sävsjö 

Eksjöhovgård 7:2 
§ 156 Medborgarförslag om att renovera lusthuset vid 

Eksjöhofgårds Wärdshus 
§ 157 Fråga till kommunfullmäktige om fördelning av platser 

vid särskilt boende 
§ 158 Motion (M) angående inrättande av servicetjänster 
§ 159 Motion (M) statistik särskilda boendeplatser 

2019/335 

2019/145 

2019/185 

2019/186 

2019/135 

2019/88 

2019/191 

2019/319 

2019/322 

2019/260 
2019/42 
2019/300 
2019/250 

2019/336 

2019/347 

2019/348 
2019/349 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Utdragsbestyrkande 

1t\ Mejl: kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö 
IU kommun 

§ 141 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Godkännande av ärendelista 

Justering 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

11 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
IS kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justering 

§ 142 

Valärende 

Diarienummer: KS 2019/335.111 

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige 

att från och med 2019-11-18 entlediga Peter Evertson som ledamot i kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor, samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden och 
myndighetsnämnden. 

Sammanfattning 

Peter Evertson begär entledigande från uppdragen som ledamot i kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor, ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt 
myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Mejl från Peter Evertson, före detta (SD) 

Beslutet skickas till 

Peter Evertson 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kultur- och fritidsnämnden 
Myndighetsnämnden 

jl 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 143 Diarienummer: KS 2019/145.109 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

hösten 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag hösten 
2019. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 30 -31 ska kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige redovisa de motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt. Medborgarförslag skall beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att förslaget väcktes. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-22 § 404. 

Beslutet skickas till 

Kansliet 

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

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 144 Diarienummer: KS 2019/185.109 

Svar på motion (V) om riskinventering av äldre soptippar 

avseende läckor av miljöfarligt lakvatten 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till myndighetsnämnden för fortsatt handläggning, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

En motion (V) avseende en riskinventering av läckage från äldre soptippar i Sävsjö 
kommun inkom från kommunstyrelsen till myndighetsnämnden för yttrande senast 
2019-09-30. Förslaget i motionen är att samtliga äldre soptippar i kommunen 
riskinventeras för att eliminera risken för läckage av miljöfarligt lakvatten. 

Enligt den inventering med riskbedömning, utförd av VETAB, som avrapporterades 
2014-10-13 finns 12 nedlagda kommunala deponier i Sävsjö kommun. 
En utvärdering av inventeringen bör göras för att minimera risken för läckage, och 
fortsatta insatser inriktas på framtagning av åtgärdsplaner för respektive deponi. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (V) om riskinventering av äldre soptippar. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 241 

3. 'fjänsteskrivelse upprättad av Henrik Gustavsson, miljöchef, 2019-09-12. 

4. Myndighetsnämndens protokoll 2019-09-24 § 111 

5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 433. 

Yrkanden 

Stefan Fiirst (V) och Sten Åke Claesson (C) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Myndighetsnämnden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö 
Bli kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 145 Diarienummer: KS 2019/186.109 

Svar på motion (V) angående säkrare trafik utanför 

Stockaryds skola 

Kommunfullmäktige beslutar 

att serviceförvaltningen i samband med pågående VA-utbyte ska beakta möjligheten 
att ordna åtgärder för säkrare trafik utanför Stockaryds skola, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Enligt motionen vill man få ned hastigheten under 4okm/h, förslagsvis med hjälp av 
farthinder eller någon form av avsmalning för att skolvägen för barnen skall bli 
säkrare. 

Under augusti 2019 påbörjades VA-utbyte på gatorna, Skolgatan, Prästgatan, 
Radhusgatan och Telegatan, med start i korsningen Radhusgatan/Skolgatan. Projektet 
beräknas pågå fram till sommaren 2020. För att få en tydlig bild över trafiksituationen 
kring Stockaryds skola planeras att genomföra trafikmätningar på Skolgatan och 
Prästgatan samt anslutningarna från dessa till Järnvägsgatan. Dessa mätningar gör sig 
inte rättvisa under de förutsättningar som råder under pågående VA-utbyte. 

Efter intervju med personal på Stockaryds skola framkommer att upplevd trafikfara 
beror både på upplevd för hög hastighet samt att skolbarn som blir slrjutsade till 
skolan släpps av i båda riktningarna på Skolgatan respektive Prästgatan. Detta bidrar 
till att trafikfarliga situationer uppstår då skolbarnen passerar Skolgatan respektive 
Prästgatan för att ta sig in på skolans område. 

Med trafikmätningar och Säker skolväg som grund kan förslag på åtgärder vara att 
man enkelriktar Skolgatan och Prästgatan så att Skolgatan tillåter motortrafik från 
norr och Prästgatan från söder, samt att säker skolväg anläggs på den västra sidan av 
Skolgatan. Dessa åtgärder tillsammans med att man avgränsar infart och 
utfartsmöjligheterna till skolans parkering utanför fastigheten Stockaryd 3:122 på 
Skolgatan med infart i norra delen, samt utfart i södra delen medför en säkrare trafik 
utanför Stockaryds skola. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-21 § 242 
3. 'fjänsteskrivelse upprättad av Tomas Lundin, gata/parkchef. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 434 

Yrkanden 
Stefan Fiirst (V) yttrar sig. 

11 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö la kommun 

Beslutet skickas till 

Vänsterpartiet 
Serviceförvaltningen 

6D rjr( 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö El kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justering 

§146 Diarienummer: KS 2019/135.109 

Svar på motion (M) om socialnämndens 

återrapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 

Sol och LSS 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till socialförvaltningens yttrande, notera att regelbunden 
återrapportering kommer att lämnas till kommunfullmäktige, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Motion från den moderata fullmäktigegruppen har inkommit till Sävsjö kommun 
2019-04-16, om socialnämndens återrapporteringsskyldighet gentemot 
kommunfullmäktige. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387) ska information över de beslut som ej 
verkställs inom tre månader överlämnas till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen 
kommer från och med kvartal tre rapportera till både socialnämnden och 
kommunfullmäktige. 

Besluts underlag 
1. Motion (M). 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-16 § 178. 
3. 'fjänsteskrivelse upprättad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 435. 

Yrkanden 

Gunnel Svensson (M) yttrar sig 

Beslutet skickas till 

Moderaterna 
Socialförvaltningen 

Utd ragsbestyrka nde 

~ 01 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö la kommun 

§ 147 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Diarienummer: KS 2019/88.109 

Svar på medborgarförslag om kostnadsfri fixartjänst för äldre 

och personer med funktionsvariationer 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med socialnämndens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

I medborgarförslag som inkommit till Sävsjö kommun 2019-03-20 framgår att man 
önskar en kostnadsfri fixartjänst i kommunen, för målgruppen äldre och personer med 
funktionsvariationer för att underlätta att kunna bo kvar hemma. 

I Sävsjö kommun organiseras Fixarservice inom ramen för AME J obbhuset. Tjänsten 
är indelad i två delar, AME service och Fixarservice. Alla som är 65 år eller äldre kan få 
hjälp med bland annat gräsklippning, trädgårdsarbete, snöskottning. Men också 
småtjänster som luftning av element, byte av glödlampor eller flyttning av mindre 
möbler. Några av tjänsterna innebär en kostnad för den som får hjälpen medan de 
tjänster som ingår i Fixarservice är kostnadsfria. Det finns inga krav på att den som 
önskar hjälp från AME service eller Fixarservice behöver ha beviljat bistånd från 
kommunen. Stödet gäller för alla över 65 år, eller om man är yngre och har en 
funktionsvariation som man har sjukersättning för. 

Syftet med AME service är att fler ska kunna bo kvar hemma längre och få hjälp med 
det som kanske inte alltid är så lätt, som att klippa gräset till exempel. Att ha en 
service som denna är också ett sätt att minska riskerna för fallolyckor eller andra 
skador som inte är helt ovanliga i hemmet. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-16 § 175. 
3. Socialnämndens protokoll 2019-08-28 § 135. 
4. 'fjänsteskrivelse upprättad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 436 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Socialnämnden 
Kommunikationsavdelningen 

( 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

&, Telefon: 0382-152 00 

~ JJ r f Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§148 Diarienummer: KS 2019/191.109 

Svar på medborgarförslag om satsning på utegym i Sävsjö 

kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande, anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår utegym på kommunal mark på platser där människor rör sig 
och att dessa görs tillgängliga för allmänheten utan kostnad. Idag finns ett 
utomhusgym till allmänhetens förfogande, förlagt på Hofgårdsvallen i Sävsjö. 

Förslaget rimmar väl med hur kultur- och fritidsenheten, gata/park och 
utvecklingsavdelningen resonerar då förändringar av rörelseytor genomförs. För 
närvarande är ett område aktuellt i Vrigstad på samhällsföreningens initiativ och det 
förs diskussioner om hur andra rörelseytor ska göras mer levande, bland annat genom 
anläggande av utomhusgym. 

Ambitionen är att det på sikt ska finnas anläggningar av detta slag i alla större tätorter, 
och att detta fasas in de anläggningsarbeten vi gör under tid. 

Besluts underlag 

1. Medborgarförslag 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 300. 
3. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-09-18 § 91. 
4. 'fjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson, enhetschef kultur- och 

fritidsförvaltningen. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 437. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
IU kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 149 Diarienummer: KS 2019/319.106 

Förslag till Verksamhetsplan 2020, budget 2020-2022 

Höglandets samordningsförbund 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för Sävsjö kommuns del godkänna verksamhetsplan för 2020 och budget för 
2020-2022 för Höglandets samordningsförbund. 

Kerstin Hvirf (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplan 2020 och budget 2020-2022 avseende 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan 2020 och budget 2020-2022 

2. 

Beslutet skickas till 

Höglandets samordningsförbund 
Ekonomiavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 150 Diarienummer: KS 2019/322.041 

Verksamhetsplan 2020-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2018 § 65 avseende 
investeringsbudget för år 2020 vilka sammanlagt uppgår till 46 320 ooo kronor, samt 

att fastställa verksamhetsplan och driftsbudget för 2020 med utblick 2021-2022, 

investeringsbudget 2020 och 2021 i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 
2019-06-17, § 84 och 85 med följande justeringar; 

Kommunstyrelsens budgetjusteras med: 
■ + 952 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
■ + 1 636 tkr i kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader 
■ - 1 070 tkr för ökade interna hyresintäkter 

Teknisk nämnds budgetjusteras med: 
■ + 984 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
■ + 837 tkr i kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader 

Myndighetsnämndens budgetjusteras med: 
■ + 209 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 

Revisionens budget justera med: 
■ + 100 tkr i kompensation för extra ledamot 

ÖVerlörmyndarnämndens budget justeras med: 
■ + 24 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 

Kultur- och fritidsnämndens budgetjusteras med: 
■ + 332 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
■ + 249 tkr i kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader 
■ - 10 tkr för minskade interna hyreskostnader 
■ + 600 tkr från integrationsfonden 

Barn- och utbildningsnämndens budgetjusteras med: 
• + 6 380 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
• + 54 tkr för justering av barn- och elevantal 
• + 160 tkr i kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader 
• + 1 045 tkr för ökade interna hyreskostnader 
• + 1 200 tkr från integrationsfonden 

ävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
8 kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

■ Socialnämndens budgetjusteras med: 
■ + 4 885 tkr i kompensation för lönekostnadsökning 
■ + 1 200 tkr från integrationsfonden 
■ - 33 tkr för minskade kapitaltjänstkostnader 
■ + 36 tkr för ökade interna hyreskostnader 

■ Finansförvaltningens budget justeras med: 
■ - 1 189 tkr i ökade pensionskostnad enl prognos från Skandia 2019-08-31 
■ + 1 826 tkr i ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 
■ + 15 686 tkr i utfördelade lönekostnadsökningar 
■ + 2 723 tkr i utfördelade ökade kapitaltjänstkostnader 
■ + 3 ooo tkr i omfördelning från integrationsfonden 

Resultatet för 2020 förbättras med+ 2 148 tkr till 17 281 tkr, resultatet för 2021 
förbättras med + 2 256 tkr till 7 430 tkr och resultatet för 2022 förbättras med 
+ 1 978 tkr till 12 878 tkr. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet lämnar ekonomichef Marie Hogmalm information om 
verksamhetsplan 2020-2022. 

Beslutsunderlag 

1. Budgetramar. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 439. 
3. Verksamhetsplan 2020. 

Yrkanden 

Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Fredrik Håkansson (KD), Kerstin Hvirf 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Hermansson (M) yttrar sig. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 

15 



□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justering 

§ 151 Diarienummer: 2019/322.041 

Nämndsmål och styrtal 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa lämnade mål och styrtal från kommunstyrelsen, socialnämnden, barn
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt myndighetsnämnden. 

Sammanfattning 

I verksamhetsplanen för 2020 redovisas mål och styrtal från kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan 2020. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 439. 

Beslutet skickas till 

Berörda nämnder 

Utdragsbestyrkande 

~~ 
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 152 Diarienummer: KS 2019/260.041 

Taxor 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förvaltningarnas förslag på taxor 2020, 

att anta förslag på tobakstaxa 2020, samt 

att anta förslag på renhållnings- och VA-taxa 2020. 

Sammanfattning 

Ekonomichef Marie Hogmalm presenterade förvaltningarnas förslag till taxor 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan - taxor. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 441. 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 153 Diarienummer: KS 2019/42.003 

Förslag till utvecklingsstrategi 2020-2026 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som inriktningsbeslut ställa sig bakom bifogat förslag till reviderad 
utvecklingsstrategi och utvecklingsområden till utvecklingsstrategin. 

Sammanfattning 

Kommunchef Jan Holmqvist har tillsammans med kommunens ledningsgrupp och 
i samverkan med kommunens chefer och utvecklingsledare arbetat fram ett förslag 
till reviderad utvecklingsstrategi och reviderade utvecklingsområden. I detta 
förslag ingår också en delvis förändrad styrmodell, som principiellt kan beskrivas 
som mer horisontell och tillitsbaserad än den tidigare. 

Förslaget ska nu förankras politiskt med ambitionen att beslut ska tas i 
kommunfullmäktige under första kvartalet 2020. Den nya utvecklingsstrategin 
gäller därmed formellt från den 1 januari 2021, även om vissa principer i den kan 
tillämpas redan under 2020. 

För att den förändrade styrmodellen ska implementeras på ett framgångsrikt sätt 
behöver en projektplan för denna implementering arbetas fram. I detta arbete bör 
också frågan om behov av och resurser till speciell projektledare belysas. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Utvecklingsstrategi 2020-2026. 

2. Förslag till utvecklingsområden till Utvecklingsstrategin. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-08 § 384 och 2019-10-15 § 393. 

4. 'fjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef, 2019-10-21. 

5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 442. 

Beslutet skickas till 

Nämnder och styrelser 
Kommunikationsavdelningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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[] Sävsjö 
la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justering 

§154 Diarienummer: KS 2019/300.805 

Vrigstad IF, omklädningsrum 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bidra till renoveringen av Vrigstad IF:s omklädningsrum med 450 ooo kronor, 
samt 

att medel anvisas genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 
2019. 

Sammanfattning 

En begäran har inkommit från Vrigstad IF om en kommunal med-finansiering på 
450 ooo kr för renovering och ombyggnation av befintliga omklädningsrum. 

Sävsjö kommun har som grundläggande princip att om möjligt medverka som 
delfinansiär när kommunens föreningar behöver bygga eller renovera sina lokaler. 
Vid behov av prioritering tas hänsyn till föreningens storlek, i vilken omfattning 
verksamheten gynnar barn och unga och i vilken mån både pojkar och flickor 
engageras i verksamheten. 

Vrigstad IF beräknar att renoveringen av deras omklädningsrum kommer kosta 
950 tkr. Av dessa satsar föreningen själv 300 tkr, Smålandsidrotten och OBOS 75 
tkr vardera, samt 50 tkr via sponsring. 

Vrigstad IF har en bred verksamhet som väl passar de prioriteringskriterier Sävsjö 
kommun arbetar efter. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Vrigstads IF 
2. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-09-18 §§ 87 och 95. 
3. Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef 2019-10-21. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 446. 

Yrkanden 

Benjamin Petersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Vrigstad IF 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö la kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justeri~ 

§ 155 Diarienummer: KS 2019/250.253 

Markanvisningsavtal avseende del av Sävsjö 

Eksjöhovgård 7:2 

Kommunfullmäktige beslutar 

att sälja aktuellt område i enlighet med bifogat markanvisningsavtal, under 
förutsättning att beviljat bygglov vinner laga kraft. 

Sammanfattning 

Ett fastighetsbolag vill köpa nordöstra delen av gamla bandyplanen på Sturevallen i 
Sävsjö för byggnation av flerbostadshus. 

Detta ärende föredrogs i ett tidigare skede på beredande kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-08-20 med de fakta som var kända då. Vid den tidpunkten fick 
utvecklingsavdelningen i uppdrag att handlägga ärendet med avstyckning och 
försäljning enligt tillhörande tjänsteskrivelse och på sammanträdet föredraget 
markanvisningsavtal. 
Då önskad byggnation awek från gällande detaljplan kom utvecklingsavdelningen i 
samråd med fastighetsbolaget fram till att låta fastighetsbolaget börja med 
bygglovsansökan och först när utgången av den bygglovsprövningen var klar, och vid 
positivt beslut, gå vidare med markanvisningen/försäljningen av aktuellt område. 
Bygglovet beviljades av byggnadsnämnden 2019-10-24 och om det inte överklagas 
kommer det att vinna laga kraft 2019-11-21. 

Nu tar försäljningsprocessen vid. Ett markanvisningsavtal är framtaget och bifogat. 
För området som är aktuellt för försäljning utgör detaljplanen endast kvartersmark, 
det vill säga ingen allmän platsmark för till exempel lokalgata. För att trygga framtida 
bostadsexploatering på den västra sidan om den tilltänkta exploateringen behöver 
Sturevallsgatan därför förlängas, vilket blir kommunens ansvar att bekosta. Medel till 
detta ryms inom beslutad investeringsbudget för bostadsexploatering 2020. Övriga 
vägar på kvartersmark, och som kommer att ligga på exploatörens framtida fastighet, 
blir däremot exploatörens ansvar. 

Beslutsunderlag 

1. 'fjänsteskrivelse upprättad av Åsa Elmersson 
2. Markanvisningsavtal. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 308 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 448. 

Yrkanden 

Christer Sjögren (S) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Myndighetsförvaltningen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
U kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justering 

§ 156 Diarienummer: KS 2019/336.109 

Medborgarförslag om renovering av lusthuset vid 

Eksjöhofgårds Värdshus 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarlörslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Lusthuset, som står i parken vid Eksjöhofgårds Värdshus och som ägs av Sävsjö 
kommun, är i dåligt skick. Förslaget är att renovera huset så det kan fortsätta att vara 
en del i den gamla gårdsmiljön runt Värdshuset. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarlörslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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CJ Sävsjö 
IEJ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

§ 157 Diarienummer: KS 2019/348.109 

Motion (M) angående inrättande av servicetjänster 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Motionens intention är att Sävsjö kommun ska inrätta servicetjänster inom kommunal 
hälso- och sjukvård samt omsorg. Detta för att renodla arbetsuppgifterna inom 
omvårdnad så att undersköterskans arbetsuppgifter i huvudsak omfattar omvårdnad 
och behandling av patienten inom ramen för undersköterskans kompetensområde. 
Serviceuppgifter liknande lokalvård, klädvård med mera kan utföras av annan 
personal. 

Beslutsunderlag 

1. Motion lämnad av Gunnel Svensson (M) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

ävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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□Sävsjö 
l9 kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Justering 

~ 

§ 158 Diarienummer: KS 2019/349.109 

Motion (M) statistik särskilda boendeplatser 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Motionen föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en för allmänheten 
tillgänglig statistik som visar antalet outhyrda platser inom särskilda boenden och 
demensboenden i Sävsjö kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Motion (M) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

ävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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□Sävsjö 
U kommun 

§ 159 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Diarienummer: KS 2019/347.730 

Fråga till kommunfullmäktige om fördelning av platser vid 

särskilt boende 

Kommunfullmäktige beslutar 
att frågan får ställas. 

Sammanfattning 

Anette Gustafsson (C) ställer fråga till kommunfullmäktige om fördelning av platser 
vid särskilt boende. Frågan besvaras av Stefan Gustafsson (KD). 

Beslutsunderlag 
Fråga ställd av Anette Gustafsson (S). 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utd ragsbestyrka nde 
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