Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-21

Plats och tid

Galaxen, Sävsjö Kulturhus, Sävsjö kommun, måndagen den 21 september 2020
klockan 18:30 – 19.35

Beslutande

Ordinarie ledamöter:
Per Danielsson (KD), ordförande,
frånvarande
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande
Bo Nilvall (M), 2:e vice ordförande,
frånvarande
Stefan Gustafsson (KD), KS ordförande
Bengt Swerlander (KD)
Daniel Karlsson (KD)
Erika Mallander Karlsson (KD)
Fredrik Håkansson (KD)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Johanna Danielsson (KD), frånvarande
Hugo Cruz (KD), frånvarande
Anders Griph, (KD)
Isabelle Tiderblom (KD), frånvarande
Ludwig Axelsson (KD), frånvarande
Christer Sandström (C)
Marie Svensson (C)
Anette Gustafsson (C)
Sten-Åke Claesson (C), frånvarande
Susanne Sjögren (S)
Göran Häll (S)
Ingrid Ivarsson (S)
Kerstin Hvirf (S)
Lena Persson (S)
Eva Johansson (S), frånvarande
P-O Ivarsson (S)
Majvor Skoog (S)

Mats Hermansson (M)
Alexandra Wikström Kelemen (M)
Arne Petersson (M)
Gunnel Svensson (M)
Alf Wihrén (M)
Hans Svensson (M)
Stefan Fürst (V)
Lars-Ola Helgesson (SD)
Bo Ek (SD), frånvarande
Kjell Lundkvist (SD)
Kennert Jonasson (SD)
Peter Evertson (-)
Mikael Svensson (-)
Tjänstgörande ersättare:
Benjamin Petersson (KD) ersätter
Isabelle Tiderblom
Helmer Andersson (KD) ersätter
Johanna Danielsson
Matilda Henriksson (C) ersätter StenÅke Claesson
Sven Krafft (S) ersätter Eva Johansson
Klas Hjalmarskog (M) ersätter Bo Nilvall
Kenneth Larsson (SD) ersätter Bo Ek

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör, sekreterare
Utses att justera Benjamin Petersson (KD)

Stefan Fürst (V)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, fredagen den 25 september 2020
klockan 12.00
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§ 74

Godkännande av ärendelista
Kommunfullmäktige beslutar
att med komplettering av ytterligare ett valärende godkänna ärendelistan för dagens
sammanträde.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Diarienummer: 2020/261

§ 75

Anmälan av motion
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisad motion till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslag om information och skyltning vid kommunens
återvinningsstationer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

6

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-21

Diarienummer: KS 2020/289

§ 76

Valärende
Kommunfullmäktige beslutar på förslag från valberedningen
att entlediga Daniel Karlsson (KD), Vrigstad från uppdraget som ledamot och tillika
förste vice ordförande i myndighetsnämnden från och med 2020-09-21,
att utse Fredrik Karlsson (KD), Vrigstad till ledamot och tillika förste vice ordförande i
myndighetsnämnden från och med 2020-09-22,
att entlediga Tobias Norén (SD), Sävsjö från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med 2020-09-21, samt
att utse Kennert Jonasson (SD), Rörvik till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
från och med 2020-09-22.

Sammanfattning
Daniel Karlsson (KD), Vrigstad, avsäger sig uppdraget som förste vice ordförande i
myndighetsnämnden.
Tobias Norén (SD), Sävsjö, avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
1.

Avsägelser.

Beslutet skickas till
Daniel Karlsson
Fredrik Karlsson
Tobias Norén
Kennert Jonasson
Myndighetsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Personalavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 77

Diarienummer: KS 2020/189

Informationsärende - fördjupad granskning av
överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har granskat Höglandets överförmyndarnämnd. Synpunkterna hanteras
av nämnd och verksamhet.
Revisorerna har kommit överens om hur granskning av den gemensamma nämnden
för överförmyndarverksamheten skall göras. Överenskommelsen behöver tas in som
bilaga till revisionens arbetsordning i respektive kommun.
Revisionen i Vetlanda kommun har granskat den gemensamma nämnden avseende
2019. Revisionsrapporten har i formell mening utgjort underlag för Vetlanda
kommuns beslut att bevilja ansvarsfrihet för nämndens ledamöter. Revisorerna
rekommenderar fördjupad granskning där kostnaderna delas mellan kommunerna.
Vid sammanträdet redovisar kommundirektör Jan Holmqvist huvuddragen vid den
fördjupade granskningen av överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
1. Rapport från överförmyndarnämnden 2020-05-04.
2. Bilaga till revisionens arbetsordning.
3. Rapport och rekommendation från granskningen av överförmyndarnämnden
2019.
4. Protokoll från länsstyrelsens inspektion 2020-03-04.
5. Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder.

Beslutet skickas till
Höglandets överförmyndarnämnd

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2019/349

§ 78

Svar på motion (M) statistik särskilda boendeplatser
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till socialnämndens yttrande anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Under hösten 2019 lämnades en motion om att ta fram förbättrad statistik när det
gäller beläggningen på särskilda boenden och demensboenden i Sävsjö kommun.
Önskemålet är att statistik ska visa antalet outhyrda boendeplatser.
I det analysverktyg som används för att följa boendeplatserna har det hittills
redovisats antal tomma dygn från dödsbodagen.
Från och med 1 januari 2020 har analysverktyget kompletterats även med antal dygn
utan hyresintäkt. Detta för att snabbt kunna redovisa och följa även denna statistik.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Motion (M) om statistik för särskilda boendeplatser.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-19 § 478.
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19 § 36.
Tjänsteskrivelse upprättad av socialförvaltningen 2020-02-06.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 272.

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

Beslutet skickas till
Moderaterna
Socialnämnden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/107

§ 79

Svar på motion (M) om verkställighet av fullmäktigebeslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att i oktober varje år sammanställa en redovisning till
kommunfullmäktige gällande verkställigheten av fullmäktiges beslut,
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige
med anledning av återrapporteringen, samt
att anse motionen bifallen.

Sammanfattning
Moderaterna lämnade den 16 mars in en motion angående bristen på återrapportering
gällande verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Det föreslås vidare att
rutiner införs som säkerställer att fullmäktiges ledamöter får en sådan redovisning.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs om inte
kommunfullmäktige beslutat att upplåta verkställigheten till annan nämnd.
Kommunstyrelsen utövar dock fortsatt uppsikt över nämnders och gemensamma
nämnders beslut.
Kommunledningskontoret ser därmed en möjlighet att i enlighet med denna motion
införa en redovisning från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige gällande beslut
av uppdragsgivande karaktär. Detta kan ske genom en skriftlig återrapportering som
genomförs varje år. En återrapportering kan förbättra kommunikationen mellan
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande verkställighetsgraden av beslut.
Ökade krav på redovisning till fullmäktige ger inte i sig automatiskt en högre
verkställighetsgrad men det underlättar för kommunfullmäktige att utöva kontroll.
En skriftlig återrapportering av obesvarade motioner och medborgarförslag genomförs
redan (kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 30-31). Övriga beslut av uppdragsgivande karaktär ryms dock inte i denna redovisning. Kommunledningskontoret ser
därmed att det finns behov att införa en ny samlad återrapportering.
Detta innebär administrativt merarbete för ett litet kommunkansli bestående av tre
personer. Därmed föreslås att obesvarade motioner och medborgarförslag infogas i
den föreslagna redovisningen av beslut av uppdragsgivande karaktär. En återrapportering kan då väntas i oktober varje år.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
Justering

Motion (M) om verkställighet av fullmäktigebeslut, 2020-03-17.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-21 § 178.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret, 2020-06-01.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 270 och 2020-09-08 § 298.
Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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Yrkanden
Mats Hermansson yrkar (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Moderata samlingspartiet
Kommunkansliet

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/29

§ 80

Svar på motion (V) om Socker-Klaras lekpark
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom kommunstyrelsens yttrande, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
I motionen föreslås att ny lekplats anläggs vid gångvägen mellan Kulturhuset och
Ljunga park (i Perennparken) och att området vid före detta Socker-Klaras lekpark
byggs om till parkeringsplatser.
Under 2019 gjordes miljöteknisk markundersökning på Socker-Klaras lekplats med
anledning av att Sävsjö kommun fick en förfrågan om att köpa mark i området.
Undersökningen visade att marken var förorenad och hösten 2019 gjordes en
kompletterande markundersökning. I början av 2020 monterades Socker-Klaras
lekplats ner och ny gräsmatta håller på att anläggas på området.
Möjligheten att flytta Socker-Klaras lekplats till Perennparken har undersökts. Med
anledning av att det finns fornlämningar i området har Länsstyrelsen tillfrågats.
Länsstyrelsen rekommenderar att anlägga lekplatsen på annan plats med anledning av
förekomsten av gravfält och fornlämningar.
Alternativ placering av lekpark i närheten av Perennparken har prövats. I området
finns framtida byggplaner och i nuläget finns inte tillräcklig markåtkomst för att bygga
en naturlekplats. Det bedöms inte finnas något behov av att utöka antalet
parkeringsplatser i centrala Sävsjö.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom serviceförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Motion (V) angående Socker-Klaras lekplats.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-17 § 110.
Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen 2020-05-08.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 273.

Yrkanden
Stefan Fürst (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Vänsterpartiet
Serviceförvaltningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 81

Diarienummer: KS 2020/74

Svar på motion (V) - kulturfond för skolorna i Sävsjö kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom kommunstyrelsens yttrande, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
I en motion från Vänsterpartiet, daterad den 18 februari föreslås att Sävsjö kommun
inrättar en kulturfond där skolorna kan söka medel för att finansiera kulturaktiviteter
för eleverna. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat
sig i ärendet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en kulturgrupp där varje
grundskola har en representant. Kulturgruppen har som mål att alla årskurser från
förskoleklass till och med årskurs 9 ska erbjudas en professionell kulturaktivitet.
Med hänvisning till nämndernas yttranden föreslår kommunledningskontoret att anse
motionen besvarad. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets
yttrande.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motion (V) om kulturfond för skolorna i Sävsjö kommun.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-17 § 112.
Tjänsteskrivelse upprättad av kultur- och fritidsenheten 2020-03-24.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2020-05-13 § 131.
Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen 2020-04-07.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-01 § 38.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-03-17 § 112.
Tjänsteskrivelse (förslag till svar på motion) från kommunledningskontoret,
2020-07-01.
9. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 274.

Yrkanden
Stefan Fürst (V) yttrar sig.

Beslutet skickas till
Vänsterpartiet
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 82

Diarienummer: KS 2020/167

Svar på motion (SD) om Vänsterpartiets möjlighet att
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Sammanfattning
I motionen föreslår Sverigedemokraterna att Vänsterpartiets rätt till insynsplats i
kommunstyrelsen ska upphöra.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-08 § 12, att Vänsterpartiets ordinarie
fullmäktigeledamot ska beredas insynsplats i kommunstyrelsen under
mandatperioden 2019 –2022, varvid möjlighet ges att ställa frågor vid föredragningar,
men inte att delta i överläggningar. Detta beslut tar sin utgångspunkt i partiöverenskommelse inför nuvarande mandatperiod daterad den 9 oktober 2018 och
kommunstyrelsens uppfattning är att detta beslut ska gälla även fortsättningsvis.

Beslutsunderlag
1.

Motion (SD) om Vänsterpartiets möjlighet att närvara vid kommunstyrelsens
sammanträden.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 285 och 2020-09-08 § 299.

Yrkanden
Lars-Ola Helgesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion.

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2019/309

§ 83

Svar på medborgarförslag om att bevara färgeribyggnaden,
Kopparslagaregatan i Sävsjö
Kommunfullmäktige beslutar
att vid kommande dialogmöte med Sävebo AB och kommunstyrelsen föra samtal om
ärendet, samt
med därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
I samband med Sävebo AB:s nybyggnation på fastigheten Kopparslagaren 7 fanns
planer att grannfastighetens ägare skulle köpa intilliggande färgeribyggnad. Denna
affär har inte gått att genomföra på grund av gällande regler från Lantmäteriet.
Färgeriet är en del i gårdsbebyggelsen från Sävsjö stads tidiga framväxt. Byggnaden är
i mycket dåligt skick. Sävebo har inspekterat fastigheten tillsammans med
myndighetsförvaltningen och kommit fram till att rivning är det bästa alternativet.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Medborgarförslag om att bevara färgeribyggnaden.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-22 § 422.
Yttrande från Sävebo AB 2020-02-28.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-08-18 § 275.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Sävebo AB

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: KS 2020/65

§ 84

Svar på medborgarförslag - Införande av 40 timmars
"arbetstjänst" för att få examen på Aleholmsskolan
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning
I skollagen (2010:800) 16 kap. 26, 27, 28 § framgår vilka villkor eleven ska uppfylla för
att en gymnasieexamen ska utfärdas.
För att få en examen från gymnasieskolan måste eleven ha klarat minst
-

Godkänt i 2250 poäng av de 2500 poäng som ett gymnasieprogram består av.
Ett godkänt gymnasiearbete.
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1.
Godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.

Barn- och utbildningsnämnden ser ingen möjlighet att införa 40 timmars
”arbetstjänst” för att få en examen på Aleholmsskolan, eftersom skollagen är beslutad
av Sveriges riksdag. Det innebär att en enskild kommun inte kan fatta beslut om
ytterligare krav för att en examen ska kunna utfärdas.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-17 § 117.
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2020-04-23.
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-05-13 § 129.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 277.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Diarienummer: KS 2020/188

Svar på medborgarförslag om ersättning till minderåriga
ungdomar utan sommarjobb
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänsyn till redan vidtagna åtgärder av personalavdelningen och
socialförvaltningen, anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som anmäldes till kommunfullmäktige den 18 maj 2020
föreslås att ersättning ges till de personer under 18 år som inte får arbeta inom vissa av
kommunens verksamheter under sommaren 2020 på grund av coronapandemin.
Förslaget gäller då de personer som blivit lovade vikariat sedan tidigare.
Anledningen till att minderåriga inte får arbeta inom vissa verksamheter i år beror på
Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö. Enligt dessa regler får
minderåriga inte utföra arbetsuppgifter inom vård, äldreomsorg,
funktionshinderområdet eller förskolan om det finns patienter, brukare eller barn med
konstaterad eller misstänkt covid-19. Kommunerna kan därmed inte garantera att
kontakt med smittan inte kan uppstå. Minderårig är den som inte fyllt 18 år.
Förbudet påverkar därmed både minderåriga vikarier samt feriepraktikanter. I Sävsjö
kommun har arbetsmiljöverkets regler endast påverkat ett fåtal minderåriga vikarier
som skulle arbetat inom vård- och omsorg under sommaren. Samtliga minderåriga
vikarier har fått ett annat arbete inom kommunens verksamheter. Eftersom det i
Sävsjö kommuns fall handlade om fåtal vikarier så kunde omfördelningen av
arbetsplats lösas av personalavdelningen. Kommunledningsförvaltningen bedömer
därmed att ingen vikarie är i behov av ersättning.
Sommarjobbsförmedlingen på socialförvaltningen som varje år samordnar
feriepraktik för ungdomar har kunnat erbjuda andra arbetsplatser till de ungdomar
som ansökt om feriepraktik. Det har kunnat ordnas internt inom kommunen samt
med hjälp av frivilligorganisationer och privata företag.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att medborgarförslaget anses besvarat med
hänsyn till redan vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2020-06-25.
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 278.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS 2020/19

§ 86

Svar på medborgarförslag om breddning av väg 128 vid
korsningen till Skrapstad
Kommunfullmäktige beslutar
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att vid kommande överläggningar
uppmärksamma Trafikverket på vikten av att prioritera åtgärder på väg 128 vid
korsningen till Skrapstad, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att väg 128 anpassas med ett vänsterkörfält vid anslutningen mot
Skrapstad och önskar att kommunen kommunicerar detta till Trafikverket.
Det har inkommit flera liknande synpunkter kring denna fråga. Ärendet gäller den
statliga infrastrukturen, där Trafikverket är väghållare. Kommunen har framfört dessa
synpunkter till Trafikverket, senast under en dialog 2020-03-12. Trafikverket anser
inte att vägen belastas med den mängd fordon, olycksstatistik eller har de
siktförhållanden att en breddning av vägen, som ett extra körfält skulle innebära, är
motiverad i den korsningen. Andra åtgärder i länet bedöms mer angelägna ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Dock meddelas från Trafikverket att man följer
trafikutvecklingen i och med den planerade stängningen av Hultrumbron 2022 och
kan komma att ändra prioritering utifrån en förändrad trafiksituation i korsningen.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-18 § 80.
Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen 2020-03-13.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 276 och 2020-09-08 § 300.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utvecklingsavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Diarienummer: KS 2020/272

Årsredovisning 2019 kommunala stiftelser - barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 2019 års upprättade årsredovisningar för Sävsjö kommuns stiftelse för
elever inom grundskolan och stiftelsen donationsgårdarna, samt
att bevilja ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden gällande förvaltning av
stiftelserna för 2019.

Sammanfattning
Årsredovisningarna för Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan och
Stiftelsen Donationsgårdarna är nu reviderade av utsedd revisor hos KPMG.
Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar.
Upprättande årsredovisningar skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande
samt att beslut ska fattas gällande ansvarsfrihet för de nämnder som förvaltar
stiftelserna.
Vid sammanträdet anmäler nedanstående ordinarie ledamöter i barn- och
utbildningsnämnden 2019 jäv:
Fredrik Håkansson (KD), Klas Hjalmarskog (M), Lars Helgesson (SD),
Ingrid Ivarsson (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från Marie Hogmalm, ekonomichef, 2020-06-29.
2. Årsredovisningar.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 279.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Diarienummer: KS 2020/271

Årsredovisning 2019 kommunala stiftelser - socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 2019 års upprättade årsredovisningar för Sävsjö kommuns sociala
stiftelse och Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus, samt
att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden gällande förvaltning av stiftelserna för
2019.

Sammanfattning
Årsredovisningarna för Sävsjö kommuns sociala stiftelse och Sävsjö kommuns stiftelse
för trivsel vid servicehus är nu reviderade av utsedd revisor hos KPMG.
Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar.
Upprättande årsredovisningar skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande
samt att beslut ska fattas gällande ansvarsfrihet för de nämnder som förvaltar
stiftelserna.
Vid sammanträdet anmäler följande ordinarie ledamöter i socialnämnden 2019 jäv:
Kerstin Hvirf (S), Anette Gustafsson (C), Gunnel Svensson (M), Bengt Swerlander
(KD), Anders Griph (KD), Mikael Svensson (-)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från Marie Hogmalm, ekonomichef, 2020-06-29.
2. Årsredovisningar.
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 280.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Diarienummer: KS 2020/270

Årsredovisning 2019 kommunal stiftelse - kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 2019 års upprättad årsredovisning för stiftelsen Gerda Petterssons
minnesfond, samt
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen gällande förvaltning av stiftelsen för
2019.

Sammanfattning
Årsredovisningen för Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond är nu reviderad av
utsedd revisor hos KPMG. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar.
Upprättad årsredovisning skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande samt
att beslut ska fattas gällande ansvarsfrihet för den nämnd som förvaltar stiftelsen.
Vid ärendet är Anna-Karin Yngvesson (KD) ordförande.
Vid sammanträdet anmäler följande ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen
2019 jäv:
Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Mats Hermansson (M), Lena Persson
(S), Göran Häll (S), Christer Sandström (C), Matilda Henriksson (C), Kjell Lundkvist
(SD)
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från Marie Hogmalm, ekonomichef, 2020-06-29.
2. Årsredovisning.
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 281.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Diarienummer: KS 2020/260

Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna i Sävsjö
kommun år 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd
för 2020 med 57 000 kronor till Sverigedemokraterna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 §29-32 i kommunallagen. Av
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg.
Sverigedemokraterna Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur partistödet har
använts för 2019 tillsammans med ett granskningsintyg.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marie Hogmalm 2020-06-26.
2. Ansökan om kommunalt partistöd Sverigedemokraterna.
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 282.

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Diarienummer: KS 2020/259

Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet i
Sävsjö kommun år 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av förskott av partistöd
för 2020 med 64 000 kronor till Moderata samlingspartiet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 §45 beslut om nya regler för kommunalt
partistöd. Varje mottagare av partistöd skall senast den 30 juni lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det
lokala partiarbetet samt i enlighet med kapitel 4 § 29-32 i kommunallagen. Av
redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen som
är utanför kommunen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Redovisning skall styrkas med granskningsintyg.
Moderata samlingspartiet i Sävsjö kommun har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2019 tillsammans med ett granskningsintyg.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marie Hogmalm 2020-06-26.
2. Ansökan om kommunalt partistöd Moderata samlingspartiet.
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 283.

Beslutet skickas till
Moderata samlingspartiet
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Diarienummer: KS 2020/231

Försäljning av fastigheten Yxan 1, Västra Järnvägsgatan i
Sävsjö
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja fastigheten Yxan 1, Västra Järnvägsgatan i Sävsjö till Fritidsgårdens
Husvagnar AB (559197-1394) för en köpeskilling av 2 950 000 kronor.

Sammanfattning
Sävsjö kommun förvärvade fastigheten Yxan 1 år 2016, då den ansågs kunna ha ett
strategiskt läge bland annat vid kommande utbyggnad av äldreomsorg. Gällande
detaljplan för fastigheten och kvarteren söderut anger sedan 1960 industriändamål
och ett arbete för ändrad detaljplan påbörjades.
Planarbetet pausades 2017 och fastigheten anses inte längre behövas vid kommande
utbyggnad av äldreomsorgen i Sävsjö. Under våren har externa aktörer visat intresse
till förvärv av fastigheten.

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

Fastighetsdatautdrag
Detaljplan
Karta - situationsplan
Bilder
Köpeavtal
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-18 § 268 och
2020-09-08 § 302.

Yrkanden
Stefan Gustafsson (KD) och Mats Hermansson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Fritidsgårdens Husvagnar AB
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Diarienummer: KS 2020/230

Förvärv av fastigheten Bryggaren 1, Stora Torget i Sävsjö
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Sammanfattning
Sävsjö kommun har fått en förfrågan från majoritetsägaren till Bryggaren 1, före detta
Stadshotellet i Sävsjö, om att köpa fastigheten. Fastigheten har en totalarea på 1 930
kvm och taxeringsvärdet 2019 uppgår till 7 223 000 kronor. Ägaren vill i första hand
sälja fastigheten till Sävsjö kommun.
I informationsärendet i KS (§242 2020/230) beslutades att notera informationen,
men med ett informellt uppdrag till utvecklingsavdelningen att ingå en förhandling
om priset på fastigheten då byggnaden är eftersatt. Detta gjordes och det landade i ett
slutligt bud på 5 375 000 kr.
I nuläget finns några fasta hyresgäster i fastigheten, bland annat apoteket Kronan.
Vissa renoveringar har gjorts men det finns en stor underhållsskuld på fastigheten.
Ägaren uppskattar värdet på en full uthyrd fastighet, med erforderliga renoveringar till
20 000 000 kr. Utvecklingsavdelningen har beställt en besiktning av fastigheten,
vilket har genomförts av ytor som har varit åtkomliga. Utlåtandet bifogas.
Fastigheten har stora inteckningar sedan tidigare ägare, i samband med en renovering
på 1990-talet men detta är ingenting som har nyttjats enligt uppgifter från den
befintliga ägaren i en skriftlig konversation. Utdrag ur fastighetsregistret bifogas.
Ett gott underhåll på denna fastighet har väsentlig betydelse för utvecklingen av
Sävsjös centrala delar. En bra verksamhet i fastigheten skulle gynna övriga
verksamheter i stan och stärka attraktiviteten i kommunen samt även gynna tillväxt.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen, daterat 2020-07-30.
Utlåtande från Höglandets byggprojektering
Utdrag ur fastighetsregistret.
Mejl från Höglandet Byggprojektering.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18 § 269 och 2020-09-08 § 303.

Yrkanden
Vid sammanträdet yrkar Stefan Gustafsson (KD), Mats Hermansson (M), Christer
Sandström (C) och Kennert Jonasson (SD) på återremiss med motiveringen att de
efterfrågar en mer noggrann översyn av den redovisade renoveringskostnaden.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
Jan Holmqvist

Justering

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

Utdragsbestyrkande

26

