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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

Plats och tid
Beslutande

Sida

1 (14)

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 20 mars
2017 klockan 19.00 – 19.40
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Sten-Åke Claesson (C), Helene Petersson (S), Majvor Skoog (S), Lilian
Sjöberg Wärn (M), Mikael Svensson (SD), Arne Årevall (SD)
Tjänstgörande ersättare: Mirjam Johansson (C) för Sten-Åke Claesson,
Susanne Sjögren (S) för Helene Petersson, Christer Pettersson (S) för
Majvor Skoog, Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn.

Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare

Anna-Karin Yngvesson (KD) och Anna Carlsson (M)
Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 24 mars 2017 klockan 09.00

Ordförande

....................................................................................... Paragrafer 18 - 29
.............................
/Per Danielsson/

Sekreterare

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

Justerande

........................................................................................................................
/Anna-Karin Yngvesson/
/Anna Carlsson /
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-20

Datum för
anslags uppsättande

2017-03-24

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................................
/Carina Hjertonsson/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-04-18

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

KF § 18
Anmälningsärenden



Ny ersättare kommunfullmäktige (S). 8.2017.111
Tillgänglighetsguide. (KS § 36) 182.2016.010

Kommunfullmäktige beslutar
att notera länsstyrelsens beslut om ny ersättare i
kommunfullmäktige Katarina Rydahl (S), Sävsjö, samt
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Delges:
Berörd ledamot
Länsstyrelse

Justerandes sign

Sida
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-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

8.2017.111

Sida
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KF § 19
Valärenden

Redogörelse

En ordinarie plats i barn- och utbildningsnämnden är vakant.
Förslag finns från valberedningen om ny ledamot.

Beslut

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att utse Ingrid Ivarsson (S), Vrigstad som ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden från och med 2017-03-21.

Delges:
Ingrid Ivarsson
Barn- och utbildningsnämnden
Personalavdelningen
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

205.2016.109
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KF § 20
KS § 26
Utskottet § 20
Svar på medborgarförslag om tillgänglighet i Sävsjö sporthall

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2017-02-08 § 13.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om ökad
tillgänglighet för rörelsehindrade. Kultur- och fritidsnämnden har
utrett ärendet och föreslår att en pelarhiss installeras i anslutning till
läktaren. Kostnadsuppskattning för hiss och installation beräknas till
cirka 150 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut om medel till hiss i
Sävsjö sporthall, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Fredrik Håkansson (KD) och Ingrid Ivarsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

199.2016.109

Sida
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KF § 21
KS § 27
Utskottet § 21
Svar på medborgarförslag om belysning längs cykelvägar

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef.

Redogörelse

Förslagsställaren önskar komplettering av belysning utmed gångoch cykelvägen mellan Gunnes väg och Vråes väg i Sävsjö.
Åtgärden ryms inte inom årets budget för belysning men kan ingå i
framtida investeringsbehov.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till arbetet med investeringsbudget för
gata/park för 2018, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

32.2017.003
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KF § 22
KS § 28
Utskottet § 38
Sävsjö kommuns företagspolicy

Föredragen handling

Utkast till företagspolicy för Sävsjö kommun.

Redogörelse

De kommunala företagen utgör delar av den kommunala koncernen
och har därigenom en viktig roll i den kommunala servicen. Med
kommunala företag avses både helägda och delägda bolag.
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för de kommunala
företagen.
Företagspolicyn ska ses som ett komplement till de ägardirektiv
som utfärdas för kommunens företag.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde påtalas vikten av regelbunden
dialog mellan ägaren och de kommunala bolagen vilket också har
skrivits in företagspolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande företagspolicy för Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunfullmäktige

----Stefan Gustafsson (KD), Patrik Christierson (M) och Mats
Hermansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Göran Häll (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
bolag
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

32.2017.003
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KF § 23
KS § 29
Utskottet § 39
Ägardirektiv och bolagsordning för Sävebo AB

Föredragen handling

Utkast till ägardirektiv och bolagsordning för Sävebo AB.

Redogörelse

Sävebo AB är ett av Sävsjö kommun helägt bolag som i
allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagen ska
främja bostadsförsörjningen i Sävsjö kommun. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Mot bakgrund av kommunallagens krav på förstärkt uppsiktsplikt,
förändrad lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag och i
fullmäktige beslut om ny övergripande utvecklingsstrategi har nya
ägardirektiv arbetats fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar ledamöterna
innebörden i ordet långsiktig i formuleringen ”Långsiktig målsättning
är att soliditeten inte ska understiga…”
Man enas om att med ordet långsiktig i detta fallet menas ett
tidsperspektiv på 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ägardirektiv och bolagsordning för Sävebo
AB.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Nämnder och
bolag
Ekonomiavdelningen

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Therese Pettersson (KD), Kerstin Hvirf (S), Göran Häll (S), Anna
Carlsson (M) och Mats Hermansson (M) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av detta ärende.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

32.2017.003
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KF § 24
KS § 30
Utskottet § 40
Ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö
Industribyggnader

Föredragna handlingar

Utkast till ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

AB Sävsjö Industribyggnader är ett av Sävsjö kommun helägt bolag
som ska underlätta etablering av industri-, service- och
tjänsteföretag genom att erbjuda ändamålsenliga och
anpassningsbara lokaler.
Mot bakgrund av kommunallagens krav på förstärkt uppsiktsplikt
och i fullmäktige beslut om ny övergripande utvecklingsstrategi har
nya ägardirektiv arbetats fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar ledamöterna
innebörden i ordet långsiktig i formuleringen ”Långsiktig målsättning
är att soliditeten inte ska understiga…”
Man enas om att med ordet långsiktig i detta fallet menas ett
tidsperspektiv på 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö
Industribyggnader.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
bolag
Ekonomiavdelningen

Lena Persson (S), Johan Brogård (C), Mikael Erlandsson (KD),
Matilda Henriksson (C) och Hans Svensson (M) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

32.2017.003
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KF § 25
KS § 31
Utskottet § 41
Ägardirektiv och bolagsordning för SavMan AB

Föredragen handling

Utkast till ägardirektiv och bolagsordning för SavMAN AB

Redogörelse

SavMan AB är ett av Sävsjö kommun helägt bolag som ska
tillhandahålla IT-infrastruktur och främja utveckling av
informationsteknik till nytta för såväl offentlig verksamhet som
näringsliv och allmänhet.
Mot bakgrund av kommunallagens krav på förstärkt uppsiktsplikt
och i fullmäktige beslut om ny övergripande utvecklingsstrategi har
nya ägardirektiv arbetats fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 mars

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar ledamöterna
innebörden i ordet långsiktig i formuleringen ”Långsiktig målsättning
är att soliditeten inte ska understiga…”
Man enas om att med ordet långsiktig i detta fallet menas ett
tidsperspektiv på 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ägardirektiv och bolagsordning för SAvMan
AB.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
bolag
Ekonomiavdelningen

Mikael Sterner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
detta ärende.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

55.2017.104

Sida

10 (14)

KF § 26
KS § 32
Utskottet § 22
Ansökan om kommunalt partistöd Kristdemokraterna i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Kristdemokraterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2016 tillsammans med ett
granskningsintyg. Redovisningen har granskats av
ekonomiavdelningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om
utanordning av förskott av partistöd för 2017 med 78 000 kronor till
Kristdemokraterna i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kristdemokraterna
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

55.2017.104
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KF § 27
KS § 33
Utskottet § 23
Ansökan om kommunalt partistöd Vänsterpartiet i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Vänsterpartiet i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2016 tillsammans med ett
granskningsintyg. Redovisningen har granskats av
ekonomiavdelningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om
utanordning av förskott av partistöd för 2017 med 22 000 kronor till
Vänsterpartiet i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Vänsterpartiet
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

59.2017.290
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KF § 28
KS § 34
Utskottet § 24
Förskoleutbyggnad Prästhagen

Föredragna handlingar

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2017-02-15 §15.
Tjänsteskrivelse med bilagor upprättad av barn- och utbildningschef
Stefan Claesson.

Redogörelse

Efter det att barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom
förvaltningens förslag till utbyggnad av Prästhagens förskola med
två avdelningar så beslutade kommunfullmäktige om att avsätta 6
miljoner kronor för en utbyggnad av Prästhagens förskola med två
avdelningar.
Under 2016 har förberedelse och projektering pågått. Den
preliminära kostnadsbilden har inte legat i paritet med de medel
som avsatts. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför gjort ett
omtag och fört interna diskussioner om olika alternativ och
strategier för att skapa en helhetslösning för förskoleverksamheten i
Vrigstad tätort.
Barn- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
att de investeringsmedel som beviljades för utbyggnad av
Prästhagens förskola istället används till en renovering av
förskolan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att tidigare beslut i kommunfullmäktige 2016-11-21 § 115 om
tillbyggnad av Prästhagens förskola upphävs, samt
att beviljade investeringsmedel för utbyggnad av Prästhagens
förskola istället används till renovering av förskolan.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigare beslut i kommunfullmäktige 2016-11-21 § 115 om
tillbyggnad av Prästhagens förskola upphävs, samt
att beviljade investeringsmedel för utbyggnad av Prästhagens
förskola istället används till renovering av densamma och för att
göra förskolan Tuvan och Backen i Vrigstad till permanenta
förskolor.
Delges:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

----Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

KF § 28 forts
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kommunala
fastighetsenheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Sida
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-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-03-20

Sammanträdesdatum

57.2017.253

Sida
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KF § 29
KS § 35
Utskottet § 25
Försäljning Eksjöhovgård 7:16, Tingsgatan 3 i Sävsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist,
samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Coby Fastighets AB har för avsikt att uppföra flerbostadshus på
fastigheten Eksjöhovgård 7:16 med adress Tingsgatan 3 i Sävsjö
tätort. Avsikten är att lägenheterna ska vara så kallade LSSboenden. Köpeskillingen är 140 000 kronor med villkoret att
fastigheten bebyggs inom ett år.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal om försäljning av fastigheten
Eksjöhovgård 7:16, samt
att uppdra åt samhällsbyggnadschef Ingvar Lundquist att
underteckna erforderliga handlingar.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Stefan Gustafsson yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Coby Fastighets AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

