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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 14.45 

Beslutande Henrik Tvarnö (S), ordf, Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), Carina Bardh 
(M), Douglas Thor (M), Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), 
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Monica Samuelsson (KD). 

Tjänstgörande ersättare Carina Strömbäck (S), Tommy Glans (VF) och Mikael Loberg (SD) 

Ersättare Nils-Erik Olofsson (S), Daniel Berner (C), Claes Sjöberg (VF), 
Michael Hellqvist (-), Hans Svensson (KD) och Willis Josefsson (L). 

Övriga deltagare Magnus Färjhage och Maria Isacsson. 

Utses att justera Martina Jansson (S) och Jan Johansson (VF) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 1-7 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Martina Jansson Jan Johansson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Föredragningslista 
§ 1 Val av politisk referensgrupp inför 2019/395 

livsmedelsupphandling 

§ 2 Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5, 2017/393 
Korsberga 

§ 3 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 2019/375 
uppsikt över kommunägda bolag 

§ 4 Revidering av sammanträdesdagar 2020 2019/221 

§ 5 Anmälan av utskottsprotokoll 

§ 6 Meddelanden 2019/424 

§ 7 Avsiktsförklaring avfallssamarbete - 2019/429 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

 
 

 

 

§ 1 

Val av politisk referensgrupp inför livsmedelsupphandling 

Kommunstyrelsens beslut 
En politisk referensgrupp tillsätts för livsmedelsupphandling 2021. 

Gruppen ska bestå av fyra representanter för majoriteten och tre för oppositionen. Följande 
ledamöter ska ingå i gruppen: 

Henrik Tvarnö (S) 
Carina Bardh (M) 
Martina Jansson (S) 
Andreas Elamsson (C ) 
Jan Johansson (VF) 
Lars Brihall (VF) 
Monika Samuelsson (KD) 

Ärendebeskrivning 
Avsikten är att måltidsservice och upphandlingsavdelningen ska kunna informera, diskutera 
och tydliggöra delar av upphandlingsprocessen. En referensgrupp liknande den grupp som 
tillsattes förra livsmedelsupphandlingen 2017 bör utses för att politiker ska kunna följa 
arbetet och tydliggöra processen runt kommunens kommande livsmedelsupphandling 2021. 

Arbetsutskottets förslag 
Att en politisk referensgrupp med sju deltagare (fyra från majoriteten och tre från 
oppositionen) tillsätts för livsmedelsupphandlingen 2021. 

Yrkanden 
Tommy Glans (VF) föreslår Jan Johansson (VF) och Lars Brihall (VF) som deltagare från 
oppositionen. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Martina Jansson (S) och 
Andreas Elamsson (C) som deltagare från majoriteten. 

(KD) som deltagare från oppositionen. 

Beslutet skickas till 
Måltidsservice 
Valda politiker 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Ärendenr KLF 2019/395 

Monika Samuelsson (KD) föreslår Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Monika Samuelsson 
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§ 2 

Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5, 
Korsberga 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för Holm 1:3, 1:6 och 1:10 och del av Holm 1:5, Korsberga antas. 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utökad byggrätt inom gällande 
detaljplanområde genom att prickmark upphör att gälla, samt att utöka planområdet med 
ytterligare område för bostad. Fastighetsägaren till Holm 1:3, 1:6 och 1:10 har lämnat in en 
förfrågan till kommunen om att förvärva en del av grannfastigheten Holm 1:5 för att uppföra 
bostäder i form av friliggande villor. 

Planområdet är lokaliserat i tätorten Korsbergas norra del väster om riksväg 31. Planområdet 
avgränsas i östlig riktning av riksväg 31. 

i den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon strategisk miljöbedömning 
föreligger därför inte. 

Inkomna synpunkter från samråd framgår i samrådsredogörelse daterad 2019-09-04. Ett 
planförslag upprättat den 15 augusti 2019 har varit utställt för granskning 
fr.o.m. 30 september t.o.m. 21 oktober 2019. Framförda synpunkter från granskningen är 
sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat 2019-11-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/17 och § 24/19. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslås anta detaljplan för Holm 1:3, 1:6 och 1:10 och del av Holm 1:5, 
Korsberga. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Mikael Loberg (SD), Lars Brihall (VF), 
Lennart Lööw (S) och Tommy Glans (VF) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Ärendenr KLF 2017/393 

Bedömningen är att genomförande av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan 
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§ 3 

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 
över kommunägda bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrande över revisionsrapport 2019-11-07, Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
och styrning av kommunens helägda bolag godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
styrning av de helägda bolagen. I rapporten konstateras att dokumenten som styr bolagens 
verksamhet är utformade i enlighet med gällande lagstiftning. I rapporten anförs också 

en bra dialog med ledningen i bolagen och att uppsikten utförs på ett bra sätt. Viss ökad 
formalisering i form av noteringar när ägardialog ägt rum är rimlig att införa samtidigt som 
den informella dialogen är mer effektiv. En översyn av Stadshus roll pågår enligt beslut vid 
Stadshus AB:s sammanträde 2019-11-07. 

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av kommunens helägda bolag, 
2019-11-07. 

Arbetsutskottets förslag 
Godkänna yttrande över revisionsrapport 2019-11-07, Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och styrning av kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Ärendenr KLF 2019/375 

bedömningen att styrningen behöver göras mer formell. Kommunstyrelsen menar att man har 
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§ 4 

Revidering av sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020 flyttas till den 28 oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagens 11 kap. 16 § ska kommunstyrelsen behandla delårsbokslutet inom två 
månader från bokslutsdatum (2020-08-31), dvs senast 2020-10-31. Av den anledningen bör 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november flyttas till 28 oktober 2020. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020 flyttas till den 28 oktober 2020. 

Beslutet skickas till 
Sammanträdeskalendern 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Ärendenr KLF 2019/221 
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§ 5 

Anmälan av utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 
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§ 6 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2019-11-14 
KLF 2019/400 

Revisionsrapport – Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning av 
skolplikt, skolnärvaro och hälsa i grundskolan 
KLF 2019/401 

Revisionsrapport – Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen 
KLF 2019/402 

Avsiktsförklaring för samverkan kring räddningschefsfunktion i Sävsjö kommun 
Höglandets räddningstjänstförbund 
KLF 2019/403 

Protokollsutdrag från Höglandets räddningstjänstförbund 2019-11-27 gällande begäran om 
medlemsbidrag 2020 
KLF 2019/225 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

Ärendenr KLF 2019/424 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

§ 7 Ärendenr KLF 2019/429 

Avsiktsförklaring avfallssamarbete - Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge och KSRR 
(Kalmarsundsregionens Renhållare) ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 
kommunalförbund för hantering av hushållsavfall mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

I huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Denna avsiktsförklaring beskriver parternas gemensamma vilja att skapa ett beslutsunderlag 
med syfte att bilda ett kommunalförbund som kan ansvara för hushållsavfallsverksamheten i 
de berörda kommunerna i framtiden. 

Parter: Vetlanda kommun, Uppvidinge Kommun, Sävsjö Kommun och KSRR 

Vid ett eventuellt kommande beslut om ett nytt kommunalförbund kommer även 
kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn att vara parter 

Avsiktsförklaringens syfte är inte att ta fram ett underlag för att i detalj kunna besluta om 
tjänster, system eller servicenivåer för den framtida verksamheten. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 att utredning skulle göras och att tjänstemannagrupp 
skulle tillsättas. Samtidigt utsåg kommunstyrelsen Henrik Tvarnö som representant i en 
styrgrupp för de kommuner som idag ingår i avfallssamarbetet och visat intresse för en 
gemensam utveckling av verksamheten. Styrgruppen har ställt sig bakom denna 
avsiktsförklaring. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut. 

Monika Samuelsson (KD) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och 
Monika Samuelssons yrkande på bordläggning. 
Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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