SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande

2018-11-05

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 5 november 2018
klockan 18.30 – 19.45
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anders Griph (KD), Isabelle
Tiderblom (KD), Ludwig Axelsson (KD), Bo Nilvall (M), Bo Ek (SD)
Tjänstgörande ersättare: Marie Karlsson (KD) för Anders Griph, ,Benjamin
Petersson (KD) för Isabelle Tiderblom, Dan Thelander (KD) för Ludwig
Axelsson, Arne Petersson (M) för Bo Nilvall, Ronald Svensson (SD) för Bo Ek

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare
Marie Hogmalm, ekonomichef § 8

Utses att justera

Kerstin Hvirf (S) och Sten-Åke Claesson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, torsdagen den 8 november 2018 klockan 15.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 1 - 11

Sekreterare

/Jan Holmqvist/
Ordförande

.............................

.......................................................................................
/Stefan Gustafsson §§ 1-4/

/Per Danielsson §§ 5-11/

Justerande
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/Kerstin Hvirf/
/Sten-Åke Claesson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-05

Datum för
anslags uppsättande

2018-11-08

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
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/Carina Hjertonsson/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

KF § 1
Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges ålderspresident Stefan Gustafsson, (KD)
hälsar ledamöterna välkomna och öppnar dagens sammanträde i
Sävsjö kommunfullmäktige.

Beslut



Praktisk information av kommunchef Jan Holmqvist.



Information om övergång till läsplattor för fullmäktiges
ledamöter.



Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress
2019-2023. Kommunchef Jan Holmqvist informerar.



Länsstyrelsens slutliga mandatfördelning.



Överenskommelse från slutförhandling efter 2018 års allmänna
val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

KF § 2
Val av ordförande (KD) i kommunfullmäktige till och med
den 14 oktober 2022

Redogörelse

Med stöd av ingången samverkansöverenskommelse föreslår
Fredrik Håkansson (KD) att Per Danielsson (KD) utses till
ordförande i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Per Danielsson (KD), Sävsjö, till ordförande i Sävsjö
kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.

Delges:
Per Danielsson
Personalavdelningen

Justerandes sign

Per Danielsson (KD) deltar inte i beslutet.
-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

KF § 3
Val av förste vice ordförande (S) i kommunfullmäktige till och
med 14 oktober 2022

Redogörelse

Med stöd av ingången samverkansöverenskommelse föreslår Ingrid
Ivarsson (S) att Christer Sjögren (S) utses till förste vice ordförande
i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Christer Sjögren (S), Sävsjö, till förste vice ordförande i
Sävsjö kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.

Delges:

Christer Sjögren (S) deltar inte i beslutet

Christer Sjögren
Personalavdelningen

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

KF § 4
Val av andre vice ordförande (M) i kommunfullmäktige till och
med 14 oktober 2022

Redogörelse

Med stöd av ingången samverkansöverenskommelse föreslår Mats
Hermansson (M) att Bo Nilvall (M) utses till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Bo Nilvall (M), Sävsjö, till andre vice ordförande i Sävsjö
kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
Åldermannen Stefan Gustafsson överlämnar ordförandeklubban till
Per Danielsson.

Delges:
Bo Nilvall
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

KF § 5
Val av ordförande (KD) i kommunstyrelsen till och med
31 december 2022

Redogörelse

Med stöd av ingången samverkansöverenskommelse föreslår
Fredrik Håkansson (KD) att Stefan Gustafsson (KD) utses till
ordförande i kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Stefan Gustafsson (KD), Stockaryd, till ordförande i Sävsjö
kommunstyrelse till och med den 31 december 2022.

Delges:
Stefan Gustafsson
Personalavdelningen

Justerandes sign

Stefan Gustafsson (KD) deltar inte i beslutet
-----

Utdragsbestyrkande

.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

KF § 6
Val av valberedning till och med 14 oktober 2022 (5+5)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ingången samverkansöverenskommelse skall
valberedningens ordinarie 5 platser med personliga ersättare
besättas av två ledamöter från Kristdemokraterna, en ledamot från
Socialdemokraterna, en ledamot från Centerpartiet och en ledamot
från Moderaterna, med motsvarande fördelning av ersättarna.
Fredrik Håkansson föreslår därefter att som ledamöter för
Kristdemokraterna utse Erika Mallander Karlsson, tillika ordförande
och Anna-Karin Yngvesson, med Fredrik Håkansson och Anders
Griph som ersättare.
Sten-Åke Claesson föreslår att som ledamot för Centerpartiet utse
Annette Gustafsson med Marie Svensson som ersättare.
Ingrid Ivarsson föreslår att som ledamöter för Socialdemokraterna
utse Kerstin Hvirf, tillika vice ordförande, med ersättare Göran Häll.
Mats Hermansson föreslår att som ledamot för Moderaterna utse
Bo Nilvall med Gunnel Svensson som ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning till och med
14 oktober 2022 utse:
Erika Mallander Karlsson (KD), Vrigstad
Anna-Karin Yngvesson (KD), Sävsjö
Kerstin Hvirf (S), Sävsjö
Annette Gustafsson (C), Rörvik
Bo Nilvall (M), Sävsjö
att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning till och med
14 oktober 2022 utse:
Fredrik Håkansson (KD), Sävsjö
Anders Griph (KD), Rörvik
Göran Häll (S), Sävsjö
Marie Svensson (C), Sävsjö
Gunnel Svensson (M), Stockaryd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-05

KF § 6 forts
att till ordförande utse:
Erika Mallander Karlsson (KD), Vrigstad
att till vice ordförande utse:
Kerstin Hvirf (S), Sävsjö
Delges:
Ledamöter och
ersättare
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

51.2018.111

2018-11-05

§7
Förslag till förordnande av begravningsombud 2019-2022
Med stöd av ingången samverkansöverenskommelse föreslår
Fredrik Håkansson (KD) att länsstyrelsen utser Bert Runesson till
begravningsombud.
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå Länsstyrelsen att till kommunens begravningsombud utse
Bert Runesson, Sävsjö.

Delges:
Bert Runesson
Länsstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

162.2018.041

2018-11-05

KF § 8
KS § 132
Utskottet § 162
Delårsrapport 2018-08-31, Sävsjö kommun

Föredragen handling

Delårsrapport 2018-08-31.

Redogörelse

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 23,9 mkr att
jämföras med föregående år som hade ett överskott på 40,5 mkr.
Prognosen för helår pekar på ett resultat på 18,5 mkr vilket är 9,9
mkr högre än det budgeterade resultatet.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2018-10-02.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten 2018-08-31.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Göran Häll (S) yttrar sig och påpekar behovet av vissa redaktionella
ändringar på sid 9 och 39, Mats Hermansson (M) yttrar sig och
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

135.2018.106

2018-11-05

KF § 9
KS § 134
Utskottet § 156
KomHem-avtal mellan Sävsjö kommun och Region Jönköping

Föredragna handlingar

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2018-06-14 § 44.
Reviderat KomHem-avtal.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-08-22 § 78.

Redogörelse

Primärkommunalt samverkansorgan har reviderat KomHem-avtalet
och föreslår länets kommuner att anta detsamma. Länets
socialchefer samt nämnden för folkhälsa och sjukvårds presidium
ställer sig bakom förslaget. En handlingsplan avseende det fortsatta
arbetet kommer att tas fram av länets socialchefer.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med
ikraftträdande från och med 1 januari 2019 i enlighet med
beslutsförslag överlämnat till länets kommuner genom
protokollsutdrag från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2018-06-14 § 44.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

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

Delges:
Primärkommunalt
samverkansorgan
Socialförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

10.2018.214

2018-11-05

KF § 10
KS § 135
Utskottet § 157
Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av
Hjärtnäs 2:3 m.fl. Sävsjö kommun

Fördragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planstrateg.
Granskningsutlåtande.
Planbeskrivning.
Kartskiss

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan
avseende utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3
med flera, Sävsjö kommun. Detaljplanen har varit föremål för
sedvanligt och även utökat förfarande.
Behov finns av planlagd industrimark för framtida exploatering.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ta upprättat granskningsutlåtande som sitt eget,
att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt
att anta planförslaget.

Delges
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------Christer Sjögren (S) och Sten-Åke Claesson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

161.2018.022

2018-11-05

KF § 11
KS § 136
Utskottet § 158
Förslag till organisationsförändringar inför 2019

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

I samband med arbetet med verksamhetsplan 2019 och framåt, har
ett antal förslag till mindre förvaltningsövergripande organisationsförändringar föreslagits. Dessa redovisas i sin helhet i
kommunchefens tjänsteskrivelse.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att räddningstjänsten flyttas från myndighetsnämnden till
kommunstyrelsen från 2019-01-01 och att räddningstjänstens
förvaltningsmässiga tillhörighet blir kommunledningskontoret från
samma datum.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen besluta
att den kommunala biladministrationen flyttas från
kommunledningskontoret till serviceförvaltningen från 2019-01-01,
samt
att avseende skolskjutsadministrationen skicka förslaget till barnoch utbildningsnämnden för yttrande.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger protokollsutdrag
från myndighetsnämnden och barn- och utbildningsnämnden med
yttranden över förslaget till organisationsförändringar. Nämnderna
ställer sig båda positiva till förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att räddningstjänsten flyttas från myndighetsnämnden till
kommunstyrelsen från 2019-01-01 och att räddningstjänstens
förvaltningsmässiga tillhörighet blir kommunledningskontoret från
samma datum.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom
att den kommunala biladministrationen flyttas från
kommunledningskontoret till serviceförvaltningen från 2019-01-01,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-05

KF § 11 forts
KS § 136 forts
att skolskjutsadministrationen flyttas från kommunledningskontoret
till barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2019-01-01,
att kommunchef Jan Holmqvist får i uppdrag att tillsammans med
skolchef Stefan Claesson lösa det administrativa stödet till
skolskjutssamordnaren, samt
att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att arbeta in ovanstående
beslut i förslaget till verksamhetsplan för 2019.
Delges:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Utvecklingsavdelningen
Jan Holmqvist

------Kommunfullmäktige beslutar
att räddningstjänsten flyttas från myndighetsnämnden till
kommunstyrelsen från 2019-01-01 och att räddningstjänstens
förvaltningsmässiga tillhörighet blir kommunledningskontoret från
samma datum.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Myndighetsnämnden
Räddningstjänsten

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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