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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2014.109

2014-09-02

KS § 123
Utskottet § 128
Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Jonas Bronck

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och
utvecklingschef.

Redogörelse

Roy Gustafsson har inkommit med förslag på hur kommunen bättre
skulle kunna dra nytta av och marknadsföra sig med hjälp av
historien om Jonas Bronck.
I tjänsteskrivelsen reflekteras över hur ett framtida samarbete kan se
ut och att det jubileumsfirande som ordnats kan bli starten på något
som kan utvecklas framöver.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att som svar överlämna upprättat yttrande, 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

94.2014.109

2014-09-02

KS § 124
Utskottet § 129
Svar på medborgarförslag om användning av före detta
Pressbyråkiosken

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och
utvecklingschef.

Redogörelse

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har lämnat förslag på hur
föreningslivet kan ges möjlighet att använda lokalen i före detta
Pressbyråkiosken, nuvarande Mötesplats Sävsjö.
Ett förslag på upplägg med föreningssamverkan kommer att tas fram
med start hösten 2014.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att som svar överlämna upprättat yttrande, 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

110.2014.109

2014-09-02

KS § 125
Utskottet § 141
Svar på medborgarförslag om offentliga anslagstavlor

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef.

Redogörelse

Förslagsställaren anser att kommunens offentliga anslagstavlor bör
rustas upp eller bytas ut.
I tjänsteskrivelsen redogörs för kommande åtgärder, bland annat ska
planerad inventering av samtliga anslagstavlor ske under hösten
2014 med översyn av antal, placering och skick.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse, 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

96.2014.109

2014-09-02

KS § 126
Utskottet § 142
Svar på medborgarförslag om höga häckar och träd

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit gällande genomgång av häckar
och nedhängande träd utmed trottoarer och gångvägar i kommunens
tätorter, detta för att underlätta för funktionshindrade att ta sig fram.
I juni månad genomfördes en komplett inventering på samtliga gångoch cykelvägar i kommunens tätorter. Detta material har
sammanställts och kommer att analyseras under hösten 2014 av
gata/parkpersonal.
Häckar och träd utmed trottoarer ses löpande över, tekniska
förvaltningen har numera möjlighet att debitera fastighetsägare för
eftersatt underhåll.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse, 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

74.2014.530

2014-09-02

KS § 127
Utskottet § 130
Svar på motion angående resor inom
sommarjobbsförmedlingen

Föredragna handlingar

Motion från Kerstin Hvirf (S).
Yttrande från Lillemor Hultqvist, chef arbetsmarknadsenheten.

Redogörelse

Motionären anser att ungdomar som får sommarjobb på annan ort än
bostadsorten ska få ersättning för resorna till arbetsplatsen.
I tjänsteskrivelsen redogörs för aktuellt läge, möjligheter att på ett
rättvist sätt göra gränsdragning vid reseersättning och att utgifter för
reseersättning minskar antalet sommarjobbsmöjligheter för
ungdomar. Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samband med kommande
utvärdering av sommarjobbsverksamheten belysa konsekvenser av
geografisk fördelning av sommarjobb, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

122.2014.042

2014-09-02

KS § 128
Utskottet § 131
Årsredovisningar förvaltade stiftelser

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Årsredovisningar.

Redogörelse

Årsredovisningarna för Sävsjö kommuns sociala stiftelse, Sävsjö
kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, Sävsjö kommuns
stiftelse för trivsel vid servicehus, Stiftelsen Gerda Petterssons
Stenshult, minnesfond, samt Stiftelsen Donationsgårdarna är nu
reviderade och ska föreläggas kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna 2013 års upprättade årsredovisningar för de av Sävsjö
kommun förvaltade stiftelserna.

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

2014-09-02

KS § 129
Utskottet § 143
Arbetsordning för primärkommunal samverkan (PKS)

Föredragna handlingar

Förslag till tjänsteskrivelse.
Arbetsordning för primär kommunalsamverkan (PKS)

Redogörelse

Den primärkommunala nämnden (PKN) inom Regionförbundet
Jönköpings län upphör vid årsskiftet och ersätts av Primärkommunal
samverkan (PKS). En arbetsordning har tagits fram där
verksamhetsområden och uppgifter för PKS klargörs samt görs
beskrivning av verksamheten och arbetsformer för organet.
I förslaget till arbetsordning anges att ordförandeposten innehas av
Jönköpings kommun och vice ordföranden utses inom organet.
Sävsjö kommunstyrelse anser att även ordförandeposten ska utses
inom organet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna Arbetsordning för primärkommunalt
samverkansorgan (PKS), daterad den 19 juni 2014, samt
att delegera till kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsavtal
mellan Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av
Primärkommunernas samverkansorgan (PKS), och
Landstinget/Region Jönköpings län.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

148.2014.370

2014-09-02

KS § 130
Utskottet § 144
Produktionsanläggning för fjärrvärme, utökning av borgen

Föredragna handlingar

Skrivelse upprättad av Ola Rosander, VD Sävsjö Energi AB.
Protokollsutdrag från styrelsemöte med Sävsjö Energi AB
2014-06-25 § 35.
Protokollsutdrag från styrelsemöte med Vetlanda Energi och
Teknik AB 2014-08-15 § 80.
Protokollsutdrag från samverkansmöte 2014-06-18, § 2.

Redogörelse

Styrelsen för Sävsjö Energi AB har efter förstudie beslutat om projekt
med målsättningen att kunna uppföra en ny huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö. Detta innebär att en knapp
handfull av dagens 12 pannor kan avvecklas. I en större anläggning
finns större möjligheter att nå låga utsläppsvärden, samt att bättre
samordning med elnätspersonal är möjlig.
Sävsjö Energi AB har idag en solidarisk borgen på vardera 40 Mkr
från Sävsjö och Vetlanda kommuner. Om projektet genomförs
behöver den solidariska borgen för Sävsjö kommuns del utökas med
80 Mkr till totalt 120 Mkr.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna Sävsjö Energi AB:s investering i en ny
huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö,
att godkänna att Sävsjö Energi AB:s styrelse fattar beslut om
projektets eventuella fullföljande när tillräckligt beslutsunderlag har
arbetats fram, samt
att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Sävsjö Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 120 Mkr
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

33.2014.214

2014-09-02

KS § 131
Utskottet § 145
Detaljplan för del av kvarteret Saturnus i Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Utlåtande.
Kartskiss.
Samrådshandling.

Redogörelse

Ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Saturnus i Sävsjö har
varit utställt för samråd. Gällande detaljplan från 1933 är inaktuell
och kan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa 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

111.2014.612

2014-09-02

KS § 132
Utskottet § 150
Upphandling ombyggnad av Vallsjöskolan

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Lund, teknisk chef.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra
upphandling av tillbyggnad på Vallsjöskolan.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Fem entreprenadföretag har lämnat anbud på tillbyggnad av
Vallsjöskolan. Fransson & Nordh har tilldelats uppdraget.
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar 3 500 000 till tekniska
förvaltningen för genomförandet. Total kalkyl, exklusive inventarier,
beräknas uppgå till 5 700 000 kronor. Tekniska förvaltningen
behöver utöka investeringsbudgeten för 2014 med 2 200 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka årets investeringsanslag till tekniska förvaltningen med
2 200 000 kr, samt
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra tillbyggnad av
Vallsjöskolan med två fritidshemsavdelningar.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

42.2014.006

2014-09-02

KS § 133
Utskottet § 146
Förslag till sammanträdesdagar 2015

Föredragen handling

Förslag till sammanträdesdagar 2015.
Förslag till sammanträdesdagar 2015 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 2015.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2015.

.
Kommunstyrelsens föreslår dessutom kommunfullmäktige
besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2015.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

68.2014.730

2014-09-02

KS § 134
Utskottet § 132
Kommunala pensionärsrådet med begäran om förändring av
organisatorisk kontakt

Föredragen handling

Skrivelse från Kjell Wegeborn, PRO, Rolf Grönwald, SPF, Ingegerd
Klasson, PRO Vrigstad/Rörvik och Kennerth Pettersson SPF Orion
Vrigstad.

Redogörelse

Enligt gällande reglemente är Kommunala Pensionärsrådet
organisatoriskt knutet till socialnämnden. I skrivelsen föreslår
företrädare för kommunens pensionärsorganisationer att rådet istället
ska vara knutet till kommunstyrelsen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna ärendet till den beslutade översynen av reglementen
inför kommande mandatperiod.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Kommunala
Pensionärsrådet
Kommunledningskontoret
Socialnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

61.2014.042

2014-09-02

KS § 135
Utskottet § 133
Projekt Dropouts

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-04-23 § 39.
Tjänsteskrivelse upprättad av Lillemor Hultqvist, administrativ chef.
Rapport

Redogörelse

Representanter för socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen har gemensamt arbetat fram ett förslag till
samverkansprojekt ”Dropouts”. Syftet är att stärka det kommunala
uppföljningsansvaret i Sävsjö kommun genom att erbjuda ungdomar
som hoppat av eller har för avsikt att hoppa av sin
gymnasieutbildning lämpliga individuella åtgärder/lösningar.
Socialnämnden äskar ett projektanslag med 450 000 kronor till
denna verksamhet, barn- och utbildningsnämnden har tidigare
tilldelats 400 000 kronor för detta ändamål.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens
utskott redovisa förslag på hur verksamhet för ungdomar i enlighet
med tankar i projektförslaget ”Dropouts” kan samordnas mellan
förvaltningar och ordnas inom befintlig verksamhet, samt
att redovisning lämnas till budgetberedningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Kommunledningskontoret
Socialförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

135.2013.310

2014-09-02

KS § 136
Utskottet § 134
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. En möjlighet som istället bör prövas är att vid upphandling
av ny maskin också ge möjlighet att ge offert på sådana som är
demokörda.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt tekniska förvaltningen att påbörja upphandling av
lastmaskin, samt
att innan slutligt ställningstagande sker, redovisa ärendet till
utskottet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Tekniska
förvaltningen
Utskottet

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

149.2014.026

2014-09-02

KS § 137
Utskottet § 147
Ordning vid utdelning av minnesgåvor

Redogörelse

Vid den årliga jubileumsmiddagen är det sedvanligt att
kommunfullmäktiges ordförande agerar värd och delar ut
minnesgåvor. Den nya mandatperioden efter årets val börjar den 15
oktober

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunfullmäktiges ordförande för innevarande mandatperiod
ska ansvara för utdelning av minnesgåvor till personal med 25 års
anställning och personal som slutar med pension under 2014, samt
att ansvara för utdelning av kommunala priser vid fullmäktiges
decembersammanträde.

Delges:
Kommunstyrelsen

Ingvar Jarfjord (C) är inte med vid behandlingen av detta ärende.
------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ingvar Jarfjord

Ingvar Jarfjord (C) är inte med vid behandling och beslut i detta
ärende.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

150.2014.310

2014-09-02

KS § 138
Utskottet § 148
Upplåtelse av vägar för tävlingsändamål

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef.
Regler för upplåtelse av vägar för tävlingsändamål.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen får ibland frågan om upplåtelse av
enskilda vägar för anordnande av motortävlingar såsom rally och
liknande. Tekniska förvaltningen vill ha ett generellt beslut om
ståndpunkten kring dessa tävlingar. Upprättade regler grundar sig i
huvudsak på ett tidigare beslut.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande regler för upplåtelse av vägar för
tävlingsändamål.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande regler för upplåtelse av vägar för
tävlingsändamål.

Delges:
Tekniska förvaltningen
----Vägsamfällighetsföreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

82.2014.111

2014-09-02

KS § 139
Utskottet § 152
Förslag till ytor för valanordningar

Föredragna handlingar

Förslag på ytor för affischering.
Skrivelse upprättad av Helene Petersson, ordförande i
Socialdemokraterna Sävsjö.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag på ytor i kommunens
tätorter som bedöms lämpliga för valaffischering.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att till partier representerade i kommunfullmäktige översända kartor
med markerade markområden, framtagna av tekniska förvaltningen,
där valaffischering kan ske efter att erforderliga tillstånd beviljats,
samt
att till kommunstyrelsens sammanträde i september inhämta
yttrande från tekniska förvaltningen om möjlighet att affischera på fler
platser i enlighet med förslag från Helene Petersson (S).

Delges:
Tekniska förvaltningen
Politiska partier
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna utan åtgärd.
Delges:
Tekniska förvaltningen
Partier

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

35.2014.040

2014-09-02

KS § 140
Utskottet § 149
Personaluppföljningar juni och juli

Föredragna handlingar

Personaluppföljningar juni och juli 2014.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljningar
för juni och juli månader.

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

155.2014.311

2014-09-02

KS § 141
Omprioritering av projekt

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Tingvall, VA-chef.

Redogörelse

En planerad projektering av Björkgatan i Stockaryd bör utredas innan
byggstart och skjuts därför till våren 2015.
Då behovet av ledningsutbyte är stort och ett anläggningslag finns
tillgängligt är förslaget att utföra saneringsprojekt på Vallsjögatan
istället. Ledningarna i gatan är från 1957 och ett flertal problem finns
på sträckan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att 1 400 000 kronor fördelas ur kommunstyrelsens (tekniska
förvaltningens) ramanslag till nytt projekt; Byte av VA-ledningar
Vallsjögatan.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

--------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2014.040

2014-09-02

KS § 142
Dispensansökningar

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger följande dispensansökningar:
68/2014 Parkarbetare, 100 %.
69/2014 Undersköterska, 80 %
70/2014 Undersköterska 78 %
71/2014 Undersköterska 70 %
72/2014 Undersköterska 75 %

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla dispensansökningar 68-72/2014.
------

Delges:
Personalavdelningen
Tekniska förvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-02

KS § 143
Anmälningsärenden
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Beslut

Bidragsansökan Sävsjö Celebration. 127.2014.105
Dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö om tillstånd till
bortledande av grundvatten med mera, Vetlanda Energi och
Teknik AB. 13.2014.340
Näringslivsinformation
Ekonomiuppföljning maj. 35.2014.040
Proclamation Ruben Diaz Jr, President of the Borough of The
Bronx. 209.2013.142
Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen
2014-09-01 – 2014-09-30. 84.2014.002
Upphandling snöröjning
Rapport från möte avseende höghastighetsbana.
Ekonomi Höglandets IT.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-02

KS § 144
Delgivning av beslut från sammanträden med kommunstyrelsens utskott 2014-06-24 och 2014-08-18
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollen, lägga
dessa till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

23

