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Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 16 oktober 2017
klockan 19.00 – 21.00
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Erika Mallander Karlsson (KD), Marie Svensson (C), Majvor Skoog (S),
Lilian Sjöberg Wärn (M), Alf Wihrén (M), Bo-Göran Svensson, (SD)
Tjänstgörande ersättare: Linus Anderås (KD) för Gunilla Andersson,
Anders Griph (KD) för Erika Mallander Karlsson, (KD), Mirjam Johansson (C)
för Marie Svensson, Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Kenneth
Larsson (SD) för Bo-Göran Svensson

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare
Britt-Marie Vidhall, förbundschef, Höglandets samordningsförbund.

Utses att justera

Ing-Marie Arwidsson (KD) och Eva Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 20 oktober 2017 klockan 09.00

Ordförande

....................................................................................... Paragrafer 102 - 108
.............................
/Per Danielsson/

Sekreterare

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

Justerande

........................................................................................................................
/Ing-Marie Arwidsson/
/Eva Johansson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-16

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-20

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................................
/Carina Hjertonsson/
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KF § 102
Anmälningsärenden




Beslut

Nya ledamöter i kommunfullmäktige P-O Ivarsson (S) och
Susanne Sjögren (S).
Nya ersättare i kommunfullmäktige Helmer Andersson (KD),
Laila Fransson (S) och Oscar Lindman (S).
Information av Britt-Marie Vidhall, förbundschef Höglandets
samordningsförbund.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
-----
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KF § 103
Valärenden
Entledigande av ledamot i styrelserna för SavMAN AB och Sävsjö
Vetlanda Fiber AB.

Föredragen handling

Begäran om entledigande från Mikael Sterner tidigare (S), Sävsjö,
från uppdragen som ledamot i styrelserna för SavMAN AB och
Sävsjö Vetlanda Fiber AB.

Beslut

På förslag av valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att entlediga Mikael Sterner tidigare (S) från uppdragen som
ledamot i styrelserna för SavMAN AB och Sävsjö Vetlanda
Fiber AB.

Entledigande av ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt val av
ersättare
Föredragen handling

Begäran om entledigande från Olivia Fransson (KD), Vrigstad, från
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Förslag

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att entlediga Olivia Fransson (KD), som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden från och med 2017-10-16, samt
att utse Benjamin Petersson (KD), Vrigstad, som ersättare i kulturoch fritidsnämnden från och med 2017-10-17.

Delges:
Mikael Sterner
SavMAN AB
Sävsjö Vetlanda Fiber AB
Olivia Fransson
Benjamin Petersson
Kultur- och fritidsnämnden
Personalavdelningen
-------
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KF § 104
KS § 136
Utskottet § 162
Sävsjö IOGT-NTO med ansökan om medfinansiering till
utbyggnad av samlingslokaler och anläggande av
skateboardpark

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2017-06-14 § 64.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Sommaren 2015 inkom ett medborgarförslag tillsammans med en
namninsamling till Sävsjö kommun med önskemål om att anlägga
en skateboardpark i Sävsjö. Kultur- och fritidsnämnden ställde sig
positiv att utreda förutsättningarna och 1,5 mkr avsattes för
ändamålet.
En dialog har under en tid funnits mellan några företrädare för
IOGT-NTO och Kultur- och fritidsnämnden om att de bygger ut sina
lokaler och anlägger en skateboardpark. Lokalerna som planeras
kan användas flexibelt både av tillfälliga och permanenta
hyresgäster. Skateboardparken byggs för att skapa intresse för
sporten och anpassas för nybörjare och medelgoda åkare. En
ansökan om bidrag har lämnats till Sävsjö kommun och medel
kommer också sökas från Allmänna arvsfonden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att bevilja kommunal medfinansiering med högst 1 500 000 kronor,
dock maximalt 19 procent av den faktiska projektkostnaden, samt
att medfinansiering erläggs under förutsättning av att hela projektet
slutförs senast juni 2019 och om övriga beskrivna finansiärer
medverkar.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kommunal medfinansiering med högst 1 500 000 kronor,
dock maximalt 19 procent av den faktiska projektkostnaden,
att medfinansiering erläggs under förutsättning av att hela projektet
slutförs senast juni 2019 och om övriga beskrivna finansiärer
medverkar, samt
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KF § 104 forts
KS § 136
att fråga om hur eventuell finansiering ska hanteras, avgörs i
samband med budgetarbetet för 2019.
Delges:
Kommunfullmäktige

------

Susanne Sjögren (S) och Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
IOGT/NTO
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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KF § 105
KS § 137
Utskottet § 163
Sävsjö kommuns representant i Inera AB

Föredragen handling

Skrivelse från SKL Företag.

Redogörelse

Sävsjö kommun har förvärvat aktier i Inera AB och är därmed
delägare. Förvärvet innebär att kommunen framöver har möjlighet
att använda Ineras tjänster utan föregående upphandling. Som
delägare kommer kommunen bjudas in till kommande ägarråd och
bolagsstämmor och en representant för kommunen ska utses.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att till Sävsjö kommuns representant i Inera AB utse
kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson som ordinarie
representant med kommunchef Jan Holmqvist som ersättare.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Inera AB
Berörda

Justerandes sign

------
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KF § 106
KS § 138
Utskott § 164
Primärkommunalt samverkansorgans beslut avseende
uppsägning av avtal för omförhandling avseende hälso- och
sjukvård i ordinärt boende

Föredragen handling

Missiv Region Jönköpings län, kommunal utveckling, 2017-09-19.

Redogörelse

Avtalet mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköping) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att
erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende gäller till och med
2018-12-31. Avtalet förlängs med fem år om inte endera Regionen
eller länets samtliga kommuner senast 12 månader för avtalstidens
utgång sagt upp avtalet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan
Landstinget (nuvarande region) och kommunerna i
Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt boende,
att den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården genomförs med
utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS
den 11 maj 2017, samt
att kommunernas finansiering av den fördjupade
uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom
hemsjukvården sker inom ramen för Kommunal utveckling.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Delges:
Kommunfullmäktige

Enligt arbetsutskottets förslag.
-----Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Region Jönköpings län
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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KF § 107
KS § 139
Utskottet § 173
Delårsbokslut 2017-08-31

Redogörelse

Delårsbokslut har upprättats till och med 2017-08-31.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 3 oktober.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsbokslutet per 2017-08-31.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Till kommunfullmäktiges sammanträde har revisorerna lämnat
revisionsrapport och sin bedömning av Sävsjö kommuns
delårsrapport per 2017-08-31.
Stefan Gustafsson (KD), Anna-Karin Yngvesson (KD), Patrik
Christierson (M), Therese Petersson (KD), Johan Brogård (C),
Sten-Åke Claesson (C), Christer Sjögren (S) och Fredrik
Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Arne Petersson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Nämnder och
styrelser

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

