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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

2014-06-10
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 10 juni 2014
klockan 13.15 – 15.50
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson, ordförande (KD)
Mats Hermansson, 1:e vice ordförande (M)
Ingvar Jarfjord, 2:e vice ordförande (C)
Kenneth Ohlsson, 3:e vice ordförande (S)
Christer Sandström (C)
Gunnel Svensson (M)
Arne Årevall (SD)
Tjänstgörande suppleanter:
Eva Johansson (S)
Niklas Johansson (S)

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Gunilla Rosenqvist, rektor § 111
Maria Lund, teknisk chef §§ 111, 117
Anna Wiksten, gata/parkchef § 117
Bert Runesson, ekonomichef §§ 112, 116
Åke Blomqvist, personalchef §§ 120, 121
Helena Gill, VD Sävsjö Näringslivs AB § 121
Sonja Rundgren, näringslivsutvecklare § 121
Johnas Stranne, rektor § 121
Per-Olof Sjöbergsson, (KD)

Utses att justera

Mats Hermansson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 12 juni 2014 klockan 08.00

Underskrifter

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

Ordförande

Paragrafer

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

/Stefan Gustafsson/
Sekreterare

.............................................................................................................................
/Carina Hjertonsson/

Justerande

............................................................................................................
/ Mats Hermansson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-06-10

Datum för
anslags uppsättande

2014-06-12

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Justerandes sign

106

Datum för anslags
nedtagande

………………………………………………………
/Carina Hjertonsson/
Utdragsbestyrkande

2014-07-07

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

29.2014.104

2014-06-10

KS § 106
Utskottet § 105
Regler för kommunalt partistöd i Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sävsjö kommun.
Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd.

Redogörelse

Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 1 februari
2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
Enligt dessa ska fullmäktige fatta årliga beslut för utbetalning av
partistödet. Möjligheter ges också för kommuner att anta en lokal
regel om att begränsa partistödet till parti som under
mandatperioden får en ”tom” stol i fullmäktige.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa föreliggande regler för kommunalt partistöd i Sävsjö
kommun att gälla från och med mandatperioden 2014-2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

97.2014.270

2014-06-10

KS § 107
Utskottet § 106
Bostadsförsörjningsplan för Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Förslag till bostadsförsörjningsplan 2014-2020.

Redogörelse

Kommunen ska enligt lag ”planera bostadsförsörjningen i syfte att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder”.
Utvecklingsavdelningen har därför arbetat fram en sådan plan för
perioden 2014-2020. Planen har varit sänd på remiss till kommunala
förvaltningar, Sävebo AB och hyresgästföreningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande bostadsförsörjningsplan 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

93.2014.106

2014-06-10

KS § 108
Utskottet § 107
Bildande av Region Jönköpings län

Föredragna handlingar

PM ”Bildande av Region Jönköpings län”.

Redogörelse

Regionbildningsprocessen för att bilda regionkommun med regionalt
utvecklingsansvar i Jönköpings län har pågått i olika skeenden.
Vid dagens sammanträde föreligger PM ”Bildande av Region
Jönköpings län”.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att kvarstående medel för Primärkommunala nämndens nuvarande
verksamhet (i nuläget cirka 20 miljoner kronor netto) överförs till
Regionkommunen för att fortsatt finansiera verksamheten. Medlen
disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS),
att ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan
(PKS), som organiseras i regionkommunen, upprättas mellan
primärkommunerna och regionkommunen vilket reglerar
regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna, samt
att regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av Regionförbundet
från och med 1 januari 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

14.2014.253

2014-06-10

KS § 109
Utskottet § 108
Försäljning av fastigheten Sävsjö Rörvik 1:182

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Förslag till köpekontrakt.

Redogörelse

Kennert Gustafsson har tidigare fått i uppdrag att föra förhandlingar
med intresserade köpare av fastigheten Sävsjö Rörvik 1:182.
Uppdraget lämnades vidare till Fastighetsbyrån. Efter deras
undersökning föreligger nu ett förslag till köpekontrakt.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna föreliggande köpekontrakt, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna köpekontraktet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Ordföranden föreslår bifall till utskottets förslag.
Gunnel Svensson (M) yrkar avslag på försäljning tills en långsiktig
plan för framtida äldreomsorg tagits fram.
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Gunnel Svenssons
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets
förslag.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpekontrakt, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna köpekontraktet.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

81.2014.106

2014-06-10

KS § 110
Utskottet § 109
Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings län med
Primärkommunala nämnden

Föredragna handlingar

Remiss – årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings län
med Primärkommunala nämnden.

Redogörelse

Regionstyrelsen beslutade 2014-04-24 § 18, att överlämna
årsredovisningen för 2013 till medlemmarna för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings
län med Primärkommunala nämnden, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja ansvarsfrihet för Regionförbundet
Jönköpings län med Primärkommunala nämnden.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

111.2014.612

2014-06-10

KS § 111
Utskottet § 114
Tillbyggnad Vallsjöskolan

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelser upprättade av Tord du Rietz, barn- och
utbildningschef samt Maria Lund, teknisk chef.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att bygga till
fritidshem på Vallsjöskolan. Arbetet med att ta fram underlag har
skett tillsammans med personal och tekniska förvaltningen. Förslaget
innebär en utökad tillbyggnad till två avdelningar för att klara
efterfrågan på både fritidshem och förskoleklass. Kostnaden
beräknas överskrida tidigare budgeterade medel.
Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen den 10 juni.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förhandlingsprotokoll
upprättat 2014-06-10.
Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge uppdrag till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling
av redovisad tillbyggnad av Vallsjöskolan, samt
att förfrågningsunderlag ska utformas så det ger möjlighet även för
företag som tillverkar olika typer av prefabricerade träbyggnader att
lämna anbud.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

19.2014.041

2014-06-10

KS § 112
Utskottet § 115
Budgetförutsättningar 2015-2017

Föredragen handling

Budgetförutsättningar 2015-2017.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde presenteras budgetförutsättningar med
preliminära ramar för 2014 med utblick mot 2015-2017
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen den 10 juni.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förhandlingsprotokoll
upprättat 2014-06-10.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till preliminära budgetramar för 2015-2016 för den
kommunala verksamheten, samt
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att i samband med
presentation av budgetförslag särskilt redovisa hur nytt avtal för jouroch beredskapsersättning kan hanteras.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

219.2013.106

2014-06-10

KS § 113
Utskottet § 110
Sociala och etiska krav i upphandling

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av upphandlingssamordnare Jörgen
Frej.
Skrivelse från Höglandets Affärstrategiska Råd (HAR).

Redogörelse

Höglandets Affärsstrategiska Råd (HAR), har inrättats för
upphandlingssamverkan mellan Höglandskommunerna, uppgiften är
bland annat att arbeta med strategiska frågor inom inköps- och
upphandlingsområdet. Sociala och etiska krav i upphandlingar har
under en längre tid diskuterats i rådet och rådet har utformat en
skrivelse som skickats till samtliga kommunstyrelser i
Höglandskommunerna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta rekommendationen från Höglandets Affärsstrategiska Råd,
att kommunen i de upphandlingar det är lämpligt, ställer sociala- och
etiska krav,
att kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och
etiska krav, samt
att finansiering av anslutningsavgiften (årsavgift), 14 450 kronor,
sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt att
kommande årsavgifter hanteras i budgetberedningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
HAR
Inköpsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

219.2013.106

2014-06-10

KS § 114
Utskottet § 111
Riktlinjer för miljöanpassad upphandling

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av upphandlingssamordnare
Jörgen Frej.
Riktlinjer för miljöanpassad upphandling

Redogörelse

Sedan ett antal år tillbaka finns en gemensam länspolicy/riktlinje
gällande miljöanpassad upphandling. Riktlinje/policy har utarbetats
på uppdrag av länets inköpsgrupp, det vill säga det nätverk som
består av upphandlingscheferna från länets kommuner. Dessa har
antagits av länets kommuner och har nu reviderats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta de reviderade riktlinjerna för miljöanpassad upphandling,
samt
att dessa tillämpas inom ramen för kommunens upphandlingspolicy.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
HAR
Inköpsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

89.2014.045

2014-06-10

KS § 115
Utskottet § 112
Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län

Föredragen handling

Skrivelse från Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län ekonomisk
förening, KGF.

Redogörelse

Kreditgarantiföreningen i Sverige har 2014-02-26 beslutat att
likvidera sin verksamhet, KGF i Jönköpings län har ett konsortialavtal
om utställande av borgensåtaganden.
I styrelsen för KGF i Jönköping har ett förslag om fortsättning av
verksamheten lagts fram som innebär att verksamheten skulle kunna
bedrivas i samarbete/samverkan med ”Science-Park systemet i
Jönköpings län”.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att förorda att den ekonomiska föreningen består och att fortsatt
kreditgarantiverksamhet sker i samverkan med Science Park
systemet i Jönköping.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Kreditgarantiföreningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

35.2014.040

2014-06-10

KS § 116
Utskottet § 113
Ekonomi- och personaluppföljning

Föredragna handlingar

Ekonomiuppföljning april 2014.
Personaluppföljning april 2014.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas ekonomi- och
personaluppföljning för april månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen
-------

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger även
personaluppföljning avseende maj månad.
Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

135.2013.310

2014-06-10

KS § 117
Utskottet § 116
Fordonsinköp gata/parkenheten

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprätad av Anna Wiksten, gata/parkchef.

Redogörelse

Gata/parkenheten har tidigare beviljats omfördelning av medel för
inköp av begagnad lastmaskin. Underhand har det visat sig att
tillgången har minskat på ekonomiskt fördelaktiga begagnade
maskiner. Möjligheter finns dock att köpa demokörda maskiner som
har bra pris i förhållande till begagnade.
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen den 10 juni.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till utskottet att besluta i ärendet om omfördelning av
medel för inköp av lastmaskin.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Utskottet

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

9.2014.023

2014-06-10

KS § 118
Tillsättning av socialchef

Föredragen handling

Förhandlingsprotokoll upprättat 2014-06-10.

Redogörelse

Nuvarande socialchef slutar med pension och rekryteringsprocess
har skett.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att från och med 2014-10-01 och tillsvidare anställa Miriam
Markusson-Berg, Eksjö, som socialchef i Sävsjö kommun med
tjänstgöringsgrad 1,0.

Delges:
Miriam Markusson-Berg
Personalavdelningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

9.2014.023

2014-06-10

KS § 119
Tillsättning av skolchef

Föredragen handling

Förhandlingsprotokoll upprättat 2014-06-10.

Redogörelse

Nuvarande barn- och utbildningschef har begärt entledigande och
rekryteringsprocess har skett.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att från och med 2014-09-01 och tillsvidare anställa
Torbjörn Jansson, Huskvarna, som skolchef i Sävsjö kommun med
tjänstgöringsgrad 1,0.

Delges:
Torbjörn Jansson
Personalavdelningen
-----Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2014.040

2014-06-10

KS § 120
Dispensansökningar

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger följande dispensansökningar:
53/2014 Förskollärare 4 st, 80 – 100 %, tillsvidare,
förskoleenheten Sävsjö/Vrigstad
55/2014 Idrottsplatsvaktmästare, 100 %

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla dispensansökningar 53, 55/2014.
------

Delges:
Personalavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
-----Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-10

KS § 121
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Beslut

Näringslivsfrågor
Vuxenutbildning Aleholm. 46.2014.610
Rapport från arbetsgrupp om bemanningssituation,
heltidstjänster. 12.2014.109
Remiss – Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat
2015-2019 – Jönköpings län. 30.2014.430
Långsiktig planering för äldreomsorgen.
Mitt i Småland.
Redovisning ekonomi och tidsplan avseende väg 761 vid
utskottets sammanträde i juni.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa tidplan för behov och
utveckling av vårdboenden i kommunen, samt
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Delges:
Socialnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-10

KS § 122
Delgivning av beslut från sammanträde med kommunstyrelsens utskott 2014-05-27
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollet, lägga detta
till handlingarna.

-----

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) tackar
kommunstyrelsen för gott samarbete och önskar trevlig sommar.
Vice ordförande Mats Hermansson (M) tackar och tillönskar
detsamma.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

