SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

2015-06-09
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 9 juni 2015
klockan 13.15 – 17.00
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Stefan Gustafsson, ordförande (KD)
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Ing-Marie Arwidsson, (KD)
Göran Häll, (S)
Arne Årevall, (SD)
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Hasse Eklöf, (S) för Lena Persson (S)
Matilda Henriksson, (C) för Christer Sandström (C)
Per Thörnqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Fredrik Håkansson (KD), ej tjänstgörande ersättare till och med 14.00
Alexandra Wikström Kelemen, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Jönsson (V), insynsplats
Bert Runesson, ekonomichef §§ 99, 105-107
Åke Blomqvist, personalchef, § 94
Miriam Markusson Berg, socialchef §§ 105-107
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 105-107
Bo Widestadh, VD Sävebo AB §§ 105-107
Carina Hellström, förbundschef Höglandets kommunalförbund § 103
Liz-Anne Larsson, controller Höglandets kommunalförbund § 103

Utses att justera

Arne Årevall (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

34.2015.109

2015-06-09

KS § 89
Utskottet § 92
Svar på medborgarförslag om badflotte i Vallsjöbaden

Föredragna handlingar

Medborgarförslag om badflotte.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 18.
Medborgarförslagets mening är att en badflotte anordnas vid
Vallsjöbadens badplats.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2015-04-22 åtagit sig
att ombesörja att en badflotte anskaffas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut att ombesörja en
badflotte till Vallsjöbadens badplats, 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

60.2015.109

2015-06-09

KS § 90
Utskottet § 93
Svar på medborgarförslag om 7-mannagräsplan på
Hofgårdsvallen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag om gräsplan.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 16.

Redogörelse

Förslagets mening är att bygga en 7-mannagräsplan på
Hofgårdsvallen.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och anser att
bedömning får göras när utvärdering av den planerade
konstgräsplanen har gjorts.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens yttrande, avvakta med
att bedöma behovet av ny 7-mannaplan tills nyttjandet av
konstgräsplanen kan utvärderas, 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

61.2015.109

2015-06-09

KS § 91
Utskottet § 94
Svar på medborgarförslag om högtalaranläggning med mera på
Hofgårdsvallen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 17.
Förslagets mening är att högtalaranläggning och matchklocka
installeras på Hofgårdsvallen.
Kultur- och fritidsnämnden meddelar att högtalaranläggning och
matchklocka ska beaktas i framtida projekteringar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför budgetarbetet
2016 tillhandahålla kostnadsförslag avseende högtalaranläggning och
matchklocka till Hofgårdsvallen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i framtida projektering av allvädersbanor, pröva förutsättningarna
för att inkludera högtalaranläggning och matchklocka, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

54.2015.106

2015-06-09

KS § 92
Utskottet § 95
Årsredovisning 2014 – Regionförbundet Jönköpings län

Föredragna handlingar

Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jönköpings län
med Primärkommunala nämnden.

Redogörelse

Regionfullmäktige har 2015-03-31 beslutat godkänna
årsredovisningen för Regionförbundet Jönköpings län och överlämnar
därmed årsredovisningen till länets kommuner.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för Sävsjö kommuns del bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och för
primärkommunala nämnden, samt enskilda ledamöter i dess organ,
samt
att godkänna att balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för
likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och att samtliga
tillgångar, skulder och eget kapital överförs till Region Jönköpings län.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för Sävsjö kommuns del bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och för
primärkommunala nämnden, samt enskilda ledamöter i dess organ,
att godkänna att balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för
likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och att samtliga
tillgångar, skulder och eget kapital överförs till Region Jönköpings län,
samt
att till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni, komplettera
ärendet med yttrande från revisorerna i Region Jönköping.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

54.2015.106

2015-06-09

KS § 93
Utskottet § 96
Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2014 ,
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Föredragna handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2014 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsberättelse för Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län 2014.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att för Sävsjö kommuns del godkänna årsredovisningen 2014
avseende Mediacenter Jönköpings län, samt
att bevilja direktionen i kommunalförbundet ansvarsfrihet för år 2014.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

20.2015.026

2015-06-09

KS § 94
Utskottet § 97
Reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Förslag till reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan.

Redogörelse

Planen ska uppdateras vart tredje år. Detta har nu skett så planen
matchar gällande lagstiftning och rutiner för kommunen.
Planen har behandlats vid samverkansmöte med centrala
samverkansgruppen 2015-03-04.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna föreliggande reviderad jämställdhets- och
mångfaldsplan.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

133.2015.822

2015-06-09

KS § 95
Utskottet § 98
Projektering av ventilationsanläggningar på Familjebadet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 30.

Redogörelse

Ventilationsanläggningarna på Familjebadet är 25 år gamla och har
återkommande driftsproblem. Medel för byte av ventilation finns i
investeringsbudgeten för 2016 och för att genomföra projektering i god
tid önskar nämnden att investeringsbudgeten för 2015 utökas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2015
med 100 000 kronor för projektering av ventilationsanläggning på
Familjebadet.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

29.2015.104

2015-06-09

KS § 96
Ansökan om partistöd Moderata Samlingspartiet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ansökan om partistöd från Moderata Samlingspartiet.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler för kommunalt
partistöd med utgångspunkt från ändringar i kommunallagen. Varje
mottagare skall senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det
lokala partiarbetet. Av redovisningen ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Redovisningen skall styrkas med granskningsintyg.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott på partistöd för 2015 med 64 000 kronor till Moderata
Samlingspartiet.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

29.2015.104

2015-06-09

KS § 97
Ansökan om partistöd Socialdemokraterna

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler för kommunalt
partistöd med utgångspunkt från ändringar i kommunallagen. Varje
mottagare skall senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det
lokala partiarbetet. Av redovisningen ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Redovisningen skall styrkas med granskningsintyg.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott på partistöd för 2015 med 92 000 kronor till Sävsjö
Arbetarkommun.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

29.2015.104

2015-06-09

KS § 98
Ansökan om partistöd Sverigedemokraterna

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler för kommunalt
partistöd med utgångspunkt från ändringar i kommunallagen. Varje
mottagare skall senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det
lokala partiarbetet. Av redovisningen ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Redovisningen skall styrkas med granskningsintyg.
Sverigedemokraterna Sävsjö har lämnat redogörelse om hur
partistödet använts för 2014 tillsammans med ett granskningsintyg.
Under 2014 ingick Sävsjöavdelningen i SD-Höglandet, varför ingen
separat redovisning finns att tillgå. SD-Sävsjö konstituerades
den 8 februari 2015.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott på partistöd för 2015 med 57 000 kronor till
Sverigedemokraterna, samt
att avstämning görs när redovisning inkommit för 2015 års
verksamhet.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

42.2015.041

2015-06-09

KS § 99
Utskottet § 105
Budgetförutsättningar 2016-2018

Föredragen handling

Budgetförutsättningar 2016-2018.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde presenteras budgetförutsättningar med
förslag till ramar för 2016. Ramarna bygger på uppräkning enligt
underlag från SKL och bedömning av befolkningsutveckling med
mera. Eventuell omfördelning av medel mellan nämnder görs i
budgetarbetet som påbörjas efter det att förslag till budget inlämnats
från respektive nämnd. Vid överläggningar konstateras att det finns en
rad utmaningar att särskilt beakta under höstens budgetarbete.
Exempel är nattbemanning inom äldreomsorgen, integrationsarbete,
vuxenutbildning, implementering av nationella reformer och satsningar
inom kultur- och fritidsområdet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa budgetförutsättningar med preliminära budgetramar för
2016 – 2018, samt
att anta föreliggande tidplan för budgetarbetet 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förhandlingsprotokoll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

138.2015.042

2015-06-09

KS § 100
Årsredovisningar förvaltade stiftelser 2014

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ekonomiskt sammandrag.

Redogörelse

Årsredovisningarna för Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond,
Stiftelsen Donationsgårdarna, Sävsjö kommuns sociala stiftelse,
Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan samt Sävsjö
kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus är nu reviderade av utsedd
revisor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna 2014 års upprättade årsredovisningar för de av Sävsjö
kommun förvaltade stiftelserna.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

138.2015.042

2015-06-09

KS § 101
Byte av revisorer för stiftelser

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Under 2014 genomfördes en upphandling av revisorer för kommunen,
dess bolag och förvaltade stiftelser. Avtal har tecknats med KPMG för
tiden 2015-2018. Den som idag är utsedd revisor för våra stiftelser går
nu i pension och ersättare föreslås utses enligt nedan:
För tiden 2015-2018 utse Micael Brunosson, KPMG Växjö, som
ordinarie revisor och Emil Andersson, KPMG Växjö, som
revisorssuppleant för Sävsjö kommuns sociala Stiftelse
org.nr. 827501-0992, Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom
grundskolan org.nr. 827501-0984, Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel
vid servicehus org.nr. 827501-1008 och för stiftelsen Gerda
Petterssons Stenshult, minnesfond org.nr. 827500-0605.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse revisorer för kommunens stiftelser i enlighet med
ekonomichefens skrivelse.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

73.2015.805

2015-06-09

KS § 102
Utskottet §
Bidrag till ljudanläggning på biografen Röda Kvarn

Föredragna handlingar

Ansökan från Friskt Vågat.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 29.

Redogörelse

Friskt Vågat ämnar söka 150 000 kronor från Svenska Filminstitutet till
ljudanläggning på biografen Röda Kvarn och söker medfinansiering
från Sävsjö kommun på 150 000 kronor. Den totala kostnaden för
installationen är 390 000 kronor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, under förutsättning av att Svenska Filminstitutet godkänner
medfinansiering av ljudanläggning till biografen Röda Kvarn, bevilja
föreningen Friskt Vågat ett bidrag till installationen med 150 000
kronor, samt
att finansiering sker genom en minskning av Sävsjö kommuns
budgeterade driftsresultat för 2015.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

35.2015.106

2015-06-09

KS § 103
Samråd budget och verksamhetsplan Höglandets
kommunalförbund

Föredragna handlingar

Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 avseende Höglandets
kommunalförbund.
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Höglandets
kommunalförbund 2015-05-22 § 40.

Redogörelse

Direktionen för Höglandets kommunalförbund har för samråd
överlämnat förslag till budget och verksamhetsplan 2017-2018. Efter
beslut i Höglandets kommunalförbund återkommer ärendet för
godkännande av medlemskommunerna.
Förbundets verksamheter omfattar familjerätt, IT, kompetensutveckling
och utredningsarbete.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Höglandets Kommunalförbund

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

73.2015.805

2015-06-09

KS § 104
Utskottet § 99
Ansökan om bidrag från Kulturhuset, 20-årfirande.

Föredragna handlingar

Ansökan om bidrag från Kulturhuset.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 21.
Tjänsteskrivelser upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef samt Maria Lund, tillförordnad kultur- och fritidschef.

Redogörelse

Folkets Husföreningen Kulturhuset har inkommit med bidragsansökan
på 150 000 kronor för att fira sitt 20-årsjubileum med ett omfattande
program första veckan i juli.
Kommunfullmäktige beslutade att från och 2014 höja Kulturhusets
årliga verksamhetsbidrag till 680 000 kronor. Detta bidrag skulle
inkludera alla former av arrangemangsbidrag för verksamheten.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge Folkets Husföreningen Kulturhuset ett marknadsföringsstöd på
20 000 kronor, utöver det befintliga verksamhetsbidraget på 680 000
kronor, för genomförande av jubileumsarrangemang, samt
att kostnaden belastar utvecklingsavdelningens anslag för
näringslivsåtgärder.

Delges:
Kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Kulturhuset
-----Utvecklingsavdelningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

42.2015.041

2015-06-09

KS § 105
Utskottet § 102
Ledningsorganisation socialförvaltningen

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Miriam Markusson Berg, socialchef.
Riskbedömning vid förändring av den övergripande
ledningsorganisationen för socialförvaltningen.
Skiss.
Delegationsordning.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-04-22 § 39.

Redogörelse

Förslag till övergripande ledningsorganisation för socialförvaltningen
har tidigare presenterats för kommunstyrelsen, ärendet gick då tillbaka
för komplettering.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta övergripande ledningsorganisation för socialförvaltningen,
samt
att därvid häva kommunstyrelsens tidigare beslutade direktdelegation i
personalfrågor till förvaltningens funktionschefer.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förhandlingsprotokoll.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Socialförvaltningen
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

99.2015.730

2015-06-09

KS § 106
Utskottet § 103
Framtida äldreomsorg, projektbeskrivning ”Det goda äldrelivet”

Föredragna handlingar

Det goda äldrelivet i Sävsjö kommun – utredning och åtgärder,
upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.
Tjänsteskrivelser upprättade av Marianne Sandberg, controller.

Redogörelse

Den 27 november 2013 arrangerade Sävsjö kommun konferensen ”Ett
gott liv för morgondagens äldre”. Syftet var att påbörja ett arbete för att
förvaltningsövergripande arbeta med frågan om morgondagens
äldreliv. Detta har gjorts och lett till utredningar och förslag att
utveckla.
Inom detta inryms även ett uppdrag från kommunfullmäktige
2014-06-23 § 76.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med
yttranden från socialnämnden och kommunala pensionärsrådet, samt
att i övrigt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 9 juni.

Delges:
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen
Beslut

-----

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde
den 8 september.

Delges:
Utskottet

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

100.2014.295

2015-06-09

KS § 107
Utskottet § 104
Lokaler inom äldreomsorgen

Redogörelse

Kommunfullmäktige har godkänt en avsiktsförklaring som innebär att
det är möjligt att i förtid lämna de lokaler som finns för särskilt boende i
fastigheten Högliden. I samband med överläggning om driftsform för
Eneliden i Rörvik har också getts ett uppdrag om att ge en redovisning
av behov av lokaler för äldreomsorg på längre sikt. Socialnämnden,
Sävebo och en särskilt utsedd fastighetsgrupp har arbetat med att ta
fram detta underlag som också kan användas för ett inriktningsbeslut
avseende lokaler för äldreomsorg.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med
yttranden från socialnämnden och kommunala pensionärsrådet, samt
att i övrigt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 9 juni.

Delges:
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen
Beslut

-----

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde
den 8 september.

Delges:
Utskottet

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2015.040

2015-06-09

KS § 108
Utskottet § 106
Personaluppföljning april 2015

Föredragen handling

Personaluppföljning april 2015.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljning för april
månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

4.2015.002

2015-06-09

KS § 109
Delegationsbeslut

Föredragna handlingar





Beslut

7/2015 Omdisponering av investeringsmedel anläggning av
gatubelysning samt elanläggning i Skepperstad, Maria Lund.
8/2015 Omdisponering av investeringsmedel inköp av
redskapsbärare till parkenheten, Maria Lund.
9/2015 Omdisponering av investeringsmedel anläggning av
gång- och cykelväg, Vallsjögatan. Maria Lund.
Tidsbegränsad anställning av skolchef, Per Thörnqvist.
70.2015.002
Nyanställningar.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2015.040

2015-06-09

KS § 110
Dispensansökningar

Föredragna handlingar

84/2015 Fritidsledare, 45 %, kultur- och fritidsförvaltningen.
85/2015 Förskollärare, Kullerbyttan, barn- och
utbildningsförvaltningen.
86/2015 Förskollärare, Lyckohörnan.
87/2015 Tvärflöjtslärare, 60 %, barn- och utbildningsförvaltningen.
88/2015 Gymnasielärare, 100 %, Aleholmsskolan.
89/2015 Specialpedagog, 100 %, Aleholmsskolan.
90/2015 Gymnasielärare, 100 %, Aleholmsskolan
91/2015 Elevassistent, 75 %, Vrigstad skola, ht-15
92/2015 Grundskollärare 100 %, Vrigstad skola, ht-15
93/2015 Grundskollärare, 75-100 %, Vrigstad skola ht-15
94/2015 Grundskollärare, 75-100 %, Vrigstad skola, ht-15
95/2015 Förskollärare, 100 %, Vallsjöskolan, tidsbegränsad
96/2015 Fritidspedagog, 100 %, Vallsjöskolan, tillsvidare
97/2015 Lärare, 100 %, Vallsjöskolan, tillsvidare
98/2015 Biträdande rektor, 50 %, Hofgårdsskolan, viss tid
99/2015 Deltidsbrandmän 3 st i Stockaryd och 1 st i Sävsjö
100/2015 Undersköterska, 100 %, Högagärde, Sävsjö
101/2015 Undersköterska, 100 %, Högagärde, Sävsjö
102/2015 Undersköterska, 50 %, Solgården, Sävsjö
103/2015 Undersköterska, 75 %, Hemtjänst Söder
104/2015 Undersköterska 69 % natt, Hästskon Vrigstad
105/2015 3 st Undersköterskor, 75 %, Göransgården Vrigstad
106/2015 Musiklärare, 25 % tillsvidare och 10 % visstid
107/2015 Musiklärare, 40 % tillsvidare och 10 % visstid
108/2015 Lärare, 75-100 %, Hägneskolan, visstid
109/2015 Klasslärare 80-100 %, Rörviks skola, tillsvidare
110/2015 Socialsekreterare, 100 %, vikariat
111/2015 Socialsekreterare, 100 %, vikariat
112/2015 Socialsekreterare, 80 % x 2, tillsvidare
113/2015 Personlig assistent 100 %, tillsvidare

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 84-113/2015.
Delges:
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
----Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-06-09

KS § 111
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
Beslut

Protokoll från sammanträden med utskottet 2015-05-19 och
2015-06-04.
Delegation kommunchef.
VA-ledningar i Stockaryd.
Utbetalda bidrag.
Sommarhälsningar

Kommunstyrelsen beslutar
att avseende ärende b) delegera till utskottet att fatta beslut avseende
delegationer i samband med att ny kommunchef tillträder,
att vid utskottets sammanträde den 23 juni informera om c) och d),
samt
att i övrigt lägga ärendet till handlingarna.
-----Kommunstyrelsens ordförande önskar ledamöter, närvarande
ersättare och övriga en Glad sommar och tackar för gott samarbete
samt det stora intresse som visas för kommunstyrelsens arbete.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Christer Sjögren (S) tackar
kommunstyrelsens ordförande för gott samarbete och önskar honom
en avkopplande sommar.
----- -

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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