Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-02-19

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Sida

1 (7)

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 februari 2018
klockan 18.30 – 21.00

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Anna-Karin Yngvesson (KD), Mikael Erlandsson (KD), Lilian Sjöberg Wärn
(M), Lena Persson (S), Hans Svensson (M), Bo Nilvall (M), Kristina Jönsson
(V), Tobias Norén (SD), Arne Årevall (SD) och Lars-Eric Gustafsson (SD).
Tjänstgörande ersättare: Helmer Andersson (KD) för Gunilla Andersson,
Anders Griph (KD) för Anna-Karin Yngvesson, Ludwig Axelsson (KD) för
Mikael Erlandsson, Christer Pettersson (S) för Lena Persson, Arne
Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Gunnel Svensson (M) för Hans
Svensson, Jan-Ove Fransson (M) för Bo Nilvall. Björn Jönsson (V) för
Kristina Jönsson.
Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare
Marie Hogmalm, ekonomichef, § 15 och 20

Matilda Henriksson (C) och P-O Ivarsson (S)
Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 23 februari 2018 klockan 13.00

Ordförande

....................................................................................... Paragrafer 15 - 20
.............................
/Per Danielsson/

Sekreterare

....................................................................................................................
/Jan Holmqvist/

Justerande

........................................................................................................................
/Matilda Henriksson /
/P-O Ivarsson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-19

Datum för
anslags uppsättande

2018-02-26

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................................
/Carina Hjertonsson/
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KF § 15
Anmälningsärenden




Allmänpolitisk debatt
PM om hot och våld och informationssäkerhet inför valet
2018.
Avsägelser från politiska uppdrag

I samband med den allmänpolitiska debatten yttrade sig Stefan
Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S), Christer Sandström (C),
Björn Jönsson (V), Patrik Christiersson (M), Mats Hermansson (M),
Arne Petersson (M), Johan Brogård (C), Anders Griph (KD), Göran
Häll (S), Therese Petersson (KD) och Ingrid Ivarsson (S)
Till sammanträdet har inlämnats avsägelser från Lars-Eric
Gustafsson (SD) vad gäller plats i kommunfullmäktige och plats
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från den 1 mars
2018 och från Niclas Johansson (S) vad gäller plats som ledamot i
överförmyndarnämnden från den 19 februari 2018.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna, med följande
kompletterande beslut avseende avsägelser från politiska uppdrag.
att bevilja avsägelserna från Lars-Eric Gustafsson (SD) och Niclas
Johansson (S).
att vad gäller Lars- Eric Gustafssons plats som ledamot i
kommunfullmäktige begära ny röstsammanräkning hos
länsstyrelsen
att vad gäller övriga ärenden överlämna det till valberedningen att
inkomma med förslag på nya ledamöter.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 16
KS § 16
Utskottet § 1
Granskning av kommunens hel- och delägda bolag

Föredragna handlingar

Granskningsrapport.
Tjänsteskrivelse upprättad av revisionens ordförande Björn
Svensson och vice ordförande Lisbeth Johansson.
Tjänsteskrivelse upprättad av Marie Hogmalm, ekonomichef.

Redogörelse

På revisorernas uppdrag har PWC genomfört en granskning av
kommunens hel- och delägda bolag. Revisorerna överlämnar
rapporten till hel- och delägda bolag samt kommunstyrelsen för
yttrande senast den 1 februari 2018.

Förslag

Utskottet förslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att till kommunrevisionen överlämna av ekonomichef Marie
Hogmalm upprättad skrivelse,
att uppmana kommunens företag att med anledning av framkomna
synpunkter överväga åtgärder, samt
att ge ekonomichef Marie Hogmalm i uppdrag att vid kommande
översyn av ägardokument, föreslå förändringar utifrån genomförd
granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Revisionen
Kommunala bolag
Marie Hogmalm

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KF § 17
KS § 17
Utskottet § 2
Upphandling av nytt verksamhetssystem till
socialförvaltningen

Föredragen handling

Sammanställd redovisning.

Redogörelse

Socialförvaltningen är med i samordnad upphandling av nytt
verksamhetssystem tillsammans med länets övriga kommuner.
Införande planeras till 2019-2020.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medge att socialförvaltningen upphandlar nytt
verksamhetssystem,
att i socialnämndens förslag till verksamhetsplan ska inarbetas
effektiviseringar som motsvarar minst den ökade driftskostnaden,
samt
att redovisning ska ske av de förbättringar som införandet innebär
för personal och medborgare.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Björn Jönsson (V) yrkar vid sammanträdet att redovisning av de
förbättringar som införandet innebär ska preciseras i samband med
de årliga bokslutspresentationerna.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
att bifalla Björn Jönssons tilläggsyrkande

Delges:
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KF § 18
KS § 18
Utskottet § 3
Investeringsmedel till införande av nytt skoladministrativt
system

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, barn- och
utbildningschef.

Redogörelse

Under 2015 initierades diskussioner i länets kommuner om
upphandling av nytt skoladministrativt system. Länets Eutvecklingsråd involverades. För Sävsjö kommuns del var det av
stort värde att genomföra upphandlingen tillsammans med andra
kommuner i länet för att kostnaderna för införandet och driften
skulle kunna bli så förmånlig som möjligt.
Upphandlingen är nu avslutad och barn- och
utbildningsförvaltningen anhåller om investeringsmedel
motsvarande 781 000 kronor till införandet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medge att barn- och utbildningsförvaltningen upphandlar nytt
skoladministrativt system,
att i barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan
ska inarbetas effektiviseringar som motsvarar minst den ökade
driftskostnaden,
att redovisning ska ske av de förbättringar som införandet innebär
för personal och medborgare, samt
att anvisa 781 000 kronor genom utökning av årets investeringsbudget.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Kommunfullmäktige beslutar
Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

-----

Utdragsbestyrkande
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KF § 19
KS § 19
Utskottet § 16
Slutrapport parlamentarisk kommitté, reglemente med
bestämmelser om ersättningar för Sävsjö kommuns
förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022

Redogörelse

Under 2017 har en särskild kommitté arbetat med att
förbereda den politiska organisationen för mandatperioden
2019 - 2022. Kommittén har bestått av ledamöter från
samtliga politiska partier som är representerade i
fullmäktige.
Dessa ordinarie ledamöter är Göran Häll (S), Anna-Karin
Yngvesson (KD), Mats Hermansson (M), Arne Årevall (SD),
Sten-Åke Claesson (C), Björn Jönsson (V). Vid kommitténs
två sista möten har även partiernas ersättare varit kallade.
Dessa är Kerstin Hvirf (S), Ing-Marie Arwidsson (KD), Bo
Nilvall (M), Tobias Norén (SD), Johan Brogård (C), Stefan
Fürst (V). Kommitténs sekreterare har varit kommunchef
Jan Holmqvist.
Kommitténs arbete utgår från beslut tagna i
kommunfullmäktige 2005-03-23, § 42, 2010-01-25 § 5,
2013-09-16, §§ 9-10, 2014-12-15, §§ 7-14.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2018-02-06.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande slutrapport från den parlamentariska
kommittén med tillhörande reglemente med bestämmelser om
ersättningar för Sävsjö kommuns förtroendevalda under
mandatperioden 2019-2022.

Delges:
Kommunfullmäktige

----Vid sammanträdet yrkar Ing-Marie Arwidsson (KD), Göran Häll (S),
Björn Jönsson (V) och Sten-Åke Claesson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
styrelser
Personalavdelningen
Justerandes sign

----Utdragsbestyrkande
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KF § 20
KS § 20
Budgetförutsättningar

Föredragen handling

Budgetförutsättningar och budgetdirektiv inför arbetet med budget
och verksamhetsplan 2019-2021, upprättat av Marie Hogmalm,
ekonomichef.

Redogörelse

Budgetprocessen i Sävsjö kommun består av arbete med
driftsbudget, investeringsbudget, verksamhetsmål och aktiviteter
samt fastställande av taxor för kommande verksamhetsår.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budgetförutsättningar och budgetdirektiv inför arbetet med
budget och verksamhetsplan 2019-2021.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
styrelser

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

