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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

54.2015.106

2015-09-08

KS § 112
Utskottet § 126
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Promemoria från Kommuninvest.

Redogörelse

Kommuninvest ekonomisk förening har ställt frågan till medlemmarna
om inbetalning av särskild medlemsinsats år 2015.
Sävsjö kommun är, tillsammans med 271 andra kommuner och 8
regioner/landsting, medlem i Kommuninvest. Genom medlemskapet
har kommunen och dess bolag tillgång till goda upplåningsvillkor för
sina investeringar. Möjlighet ges nu till kommunerna att erlägga
särskild medlemsinsats som ger utökade fördelar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att år 2015 erlägga 4,0 mnkr i särskild medlemsinsats i
Kommuninvest, vilket motsvarar högsta nivån för medlemsinsats.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

81.2015.214

2015-09-08

KS § 113
Utskottet § 127
Detaljplan för Kvickaliden med mera i Sävsjö tätort

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, exploateringsingenjör.
Skiss.
Planbeskrivning.
Utlåtande.

Redogörelse

Förslaget till detaljplan för Kvickaliden med mera i Sävsjö har varit ute
på granskning. Syftet med planen är bland annat att anpassa
gatumarkens utformning och utbredning. Ett genomförande av planen
medför att Sävsjö kommun löser in fastigheten Kvickaliden 12 som till
viss del ska utgöra allmän platsmark/gata.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ta upprättat utlåtande som sitt eget, samt
att anta detaljplanen.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

225.2014.310

2015-09-08

KS § 114
Utskottet § 128
Slutrapport väg 761

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Stockarydsterminalen färdigställdes i juni 2008 och Sävsjö kommun
initierade en förstudie av ny väg mellan G:a Hjälmseryd och
Stockaryd. I tjänsteskrivelsen redogörs för planering och
genomförande av projektet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

39.2015.111

2015-09-08

KS § 115
Utskottet § 150
Val av nämndemän 2016-2019

Föredragen handling

Skrivelse från Eksjö Tingsrätt om val av nämndemän 20165-2019

Redogörelse

Föregående nämndemannaval omfattade år 2015, varför det är dags
att välja nämndemän för 2016-2019.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för perioden 2016-2019 från Sävsjö kommun utse:
Thomas Wilhelmsson (KD), Vrigstad
Stig Hagelvik (C), Stockaryd
Lina Johansson (S), Sävsjö

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

39.2015.111

2015-09-08

KS § 116
Val av ledamot, tillika ordförande, i socialnämnden

Redogörelse

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förslag på ny ledamot,
tillika ordförande, i socialnämnden.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ordinarie ledamot och ordförande i socialnämnden från och med
2015-09-22 till och med 2018-12-31 utse:
Anette Gustafsson, (C) Rörvik.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

127.2015.109

2015-09-08

KS § 117
Utskottet § 151
Svar på medborgarförslag om hundrastgård

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Kostnadsförslag från tekniska förvaltningen.

Redogörelse

Förslaget innebär att en inhägnad hundrastgård anordnas där hundar
kan springa fritt.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett kostnadsförslag och även gett
förslag på placering. Kostnaden för anläggning av hundrastgård
beräknas till 82 000 kronor och beräknad driftskostnad per år
beräknas till 22 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att meddela förslagsställaren att Sävsjö kommun för närvarande inte
prioriterar iordningsställande av hundrastgård, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

121.2015.109

2015-09-08

KS § 118
Utskottet § 152
Svar på medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 44.

Redogörelse

Förslaget innebär att en beachvolleybollplan ska anläggas vid
campingen.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och aviserar att
förvaltningen ska utvärdera det totala behovet av investeringar på
campingområdet och i detta arbete inkludera bechvolleybollplan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att meddela förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden kommer
göra bedömning av behovet av investeringar på campingområdet i
Sävsjö och i detta arbete inkludera beachvolleybollplan, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

175.2015.170

2015-09-08

KS § 119
Utskottet § 153
Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun 2015

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelser upprättade av Lars-Göran Andersson,
räddningschef.
Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2015.

Redogörelse

Kommunen har ett särskilt ansvar för invånarnas trygghet och
säkerhet utifrån ”Lag om skydd mot olyckor” och ”Lag om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap”. Med detta menas att kommunen ska kunna
förebygga och planera för att hantera både mindre och större
händelser som har en negativ inverkan på invånarnas trygghet och
säkerhet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

132.2015.105

2015-09-08

KS § 120
Utskottet § 155
Grafisk profil, Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Förslag till Grafisk profil.
Yttranden från kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Redogörelse

Som en del i Sävsjö kommuns kommunikationsverksamhet har en ny
grafisk profil tagits fram. Nämnderna har getts tillfälle att yttra sig över
förslaget till grafisk profil.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunstyrelsen
beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att anta föreliggande utformning av grafisk profil för Sävsjö kommun.

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

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

157.2015.006

2015-09-08

KS § 121
Utskottet § 156
Förslag till sammanträdesdagar 2016

Föredragen handling

Förslag till sammanträdesdagar 2016

Redogörelse

Förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för allmänna och
tekniska ärenden har tagits fram.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2016.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2016.
Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2016.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1.2015.007

2015-09-08

KS § 122
Utskottet § 157
Revisionsrapport – granskning av lärarnas förutsättning att
uppnå goda resultat

Föredragna handlingar

Revisionsrapport.
Protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämnden
2015-06-15 § 55.
Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, skolchef.

Redogörelse

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av
lärarnas förutsättning att uppnå goda resultat. Barn- och
utbildningsnämnden har genom skolchefens tjänsteskrivelse
kommenterat rapporten.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga rapporten till handlingarna, samt
att anmäla revisionsrapporten till kommunfullmäktige.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

131.2015.001

2015-09-08

KS § 123
Utskottet § 129
Kostenhetens organisation

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Lund, teknisk chef.

Redogörelse

Kommunal service bedrivs som en resultatenhet och ca 85
medarbetare arbetar på enheten. Enheten har en chef med
medarbetaransvar för 60 st samt en arbetsledare städ med
medarbetaransvar för ca 25 medarbetare. Tekniska
förvaltningen vill göra en tjänsteutökning för att dela
medarbetaransvaret på fler antal personer för att skapa en
bättre och säkrare arbetsmiljö. Förslaget innebär ökade
kostnader för barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd.
Vid utskottets sammanträde 2015-05-19 § 108 beslutades att
inhämta yttrande från kostenhetens styrgrupp, vilket föreligger
vid kommunstyrelsens sammanträde. Styrgruppen ställer sig
bakom skrivelsen samt att begärda medel tillskjuts köparna,
social- samt barn- och utbildningsförvaltningarna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig positiv till förslaget, under förutsättning att det genomförs
inom befintliga anslag.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till beslut i kommunstyrelsens utskott
2015-08-25 § 169, lägga ärendet till handlingarna.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

81.2015.214

2015-09-08

KS § 124
Utskottet § 130
Fortsatt detaljplanläggning av Tällevadsområdet

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, exploateringsingenjör.

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har upprättat planskisser på förslag till fortsatt
detaljplanläggning av Tällevadsområdet norr och väster och vill nu
påbörja båda planprocesserna parallellt.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att planlägga områden norr
och väster om Tällevad, samt
att ställningstagande till exploateringsordning görs i ett senare skede.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

132.2015.105

2015-09-08

KS § 125
Utskottet § 154
Kommunikationshandbok – Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Förslag till Kommunikationshandbok.
Yttranden från kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Redogörelse

En samlad och enhetlig plan för hur kommunikationsverksamheten
inom kommunen ska hanteras har upprättats med policy och strategi.
Med syfte att skapa en bättre styrning av all kommunikation som sker i
kommunens namn, beskriver handboken hur kommunen ska arbeta
med intern och extern kommunikation. Nämnderna har getts tillfälle att
yttra sig över kommunikationshandboken.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunstyrelsen
beslutar
att anta föreliggande kommunikationshandbok för Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuteras
kommunikationshandboken.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningskontoret.

Delges:
Kansliet
Personal och
kommunikation

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

73.2015.805

2015-09-08

KS § 126
Utskottet § 158
Rörviks frikyrkoförsamling med ansökan om investeringsbidrag

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 43.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.
Ansökan om investeringsbidrag.

Redogörelse

Rörviks frikyrkoförsamling renoverar lokaler för barn- och
ungdomsverksamhet. Den totala kostnaden är beräknad till 661 250
kronor och församlingen har lämnat in ansökan om investeringsbidrag
till kultur- och fritidsförvaltningen 2015-04-22. Brister i handläggningen
gjorde att ansökan inte behandlades tillsammans med andra
ansökningar när avsatta medel för investeringsbidrag fördelades.
Kultur- och fritidsnämnden har därför lämnat över ansökan till
kommunstyrelsen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge bidrag till Rörviks frikyrkoförsamling med 96 000 kronor för
iordningsställande av ungdomslokaler, samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av medel från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och regleras slutligt i
samband med hantering av 2015 års bokslut för kultur- och
fritidsnämnden.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Rörviks frikyrkoförsamling
Ekonomiavdelningen
----Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

54.2015.106

2015-09-08

KS § 127
Utskottet § 159
FoUrum fritid i Region Jönköpings län

Föredragna handlingar

Utredning samt förslag till inrättande av gemensamt FoUrum fritid i
Region Jönköpings län.
Missiv – förslag till beslut.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 36.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.

Redogörelse

FoUrum inom ett antal områden finns redan i regionen. Sedan många
år finns det också ett gemensamt chefsnätverk för de kommunala
förvaltningarna för fritidsfrågor. Att tillsätta ett FoUrum fritid är ett
viktigt steg för att ytterligare stärka samarbetet och samordningen
inom området samt för att på regional och lokal nivå ta tillvara och
driva utveckling inom fritidsområdet med stöd av den senaste
forskningen.
Vid PKS (Primärkommunal Samverkan) möte den 29 maj 2015
presenterades bifogad utredning och kommunerna rekommenderades
att ställa sig bakom avtalet och finansiella förutsättningar, för Sävsjö
kommuns del är kostnaden 28 000 kronor per år. Kultur- och
fritidsnämnden har ställt sig bakom förslaget.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom att inrätta FoUrum fritid enligt föreliggande förslag
med finansiella förutsättningar och att upprätta avtal med PKS.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Region Jönköping
-----Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

158.2015.003

2015-09-08

KS § 128
Utskottet § 161
Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Föredragna handlingar

Förslag till biblioteksplan.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 35.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.
Remissvar från utvecklingsavdelningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.

Redogörelse

Den 1 januari 2014 trädde den nya bibliotekslagen i kraft. Enligt lagen
ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom
biblioteksområdet. Sävsjö kommuns biblioteksplan beskriver
utvecklingsbehov och möjligheter för åren 2015-2018.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att, med hänvisning till inkomna synpunkter, återremittera ärendet till
kultur- och fritidsförvaltningen.

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2015.040

2015-09-08

KS § 129
Utskottet § 160
Ekonomiuppföljning maj, personaluppföljning juli 2015.

Föredragna handlingar

Ekonomiuppföljning maj, personaluppföljning juli 2015.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas ekonomiuppföljning maj samt
personaluppföljning för juli månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-08

KS § 130
Delegationsbeslut
Föredragna handlingar

•
•
•
•

Beslut

Kommunstyrelsens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningschefer.181.2015.002
Förvaltningschefens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till
personalchef, ekonomichef och utvecklingschef. 184.2015.002
Delegation av systematiskt brandskyddsarbete personalansvar, från
kommunchef till förvaltningschef. 182.2015.002
Vidaredelegering av beslutanderätt från kommunchef till
personalchef, ekonomichef, utvecklingschef och teknisk chef.
183.2015.002

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegationsbeslut.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2015.040

2015-09-08

KS § 131
Dispensansökningar

Föredragna handlingar

133/2015 Personlig assistent, 62,16 %, tillsvidare, socialförvaltningen
134/2015 Personlig assistent, 50 %, tillsvidare, socialförvaltningen
135/2015 Personliga assistenter 2 st, 70,43 % och 50 %, pananställning, socialförvaltningen.
136/2015 Förskollärare, 100 %, tillsvidare, Rörvik
137/2015 Lärare, 100 %, tillsvidare, Hägneskolan.
138/2015 Lärare, 100 %, tillsvidare, Hofgårdsskolan.
139/2015 Vårdare, 88 %, tillsvidare, socialförvaltningen.
140/2015 Vårdare, 75 %, tillsvidare, socialförvaltningen.
141/2015 Vårdare, 75 %, tillsvidare, socialförvaltningen.
142/2015 Undersköterska, 86,62 %, tillsvidare, socialförvaltningen.

Redogörelse

Vid sammanträdet med kommunstyrelsens utskott 2012-09-18
§ 162, beslutades om prövning av anställningar inom kommunala
verksamheter från och med detta datum.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att godkänna dispensansökningar 133-137/2015 samt 139-142/2015.

Delges:
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-08

KS § 132
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)

Beslut

Protokoll från sammanträden med utskottet 2015-06-23 och
2015-08-25.
Näringslivsfrågor.
Redovisning av lärare med respektive utan legitimation.
Det goda äldrelivet.
Sammanträdet inleds med att ordföranden hälsar
kommunchefen Jan Holmqvist välkommen till hans första
sammanträde med kommunstyrelsen, Jan Holmqvist lämnar
därefter en kort presentation om sig själv.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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