SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

2014-09-30
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 30 september 2014
klockan 13.15 – 15.00
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)
Gunnel Svensson (M)
Christer Sandström (C)
Christer Sjögren (S)
Arne Årevall (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Eva Johansson (S)

Övriga deltagare

Carina Hjertonsson, sekreterare
Åke Blomqvist, personalchef § 145, 152
Bert Runesson, ekonomichef § 151
Maria Lund, teknisk chef § 155
Anna Wiksten, gata/parkchef § 155

Utses att justera

Ingvar Jarfjord (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 2 oktober 2014 klockan 09.00

Underskrifter

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

Ordförande

Paragrafer

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

/Stefan Gustafsson/
Sekreterare

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

Justerande
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/Ingvar Jarfjord/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-09-30

Datum för
anslags uppsättande

2014-10-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Justerandes sign

145-156

Datum för anslags
nedtagande

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

2014-10-23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

250.2013.109

2014-09-30

KS § 145
Utskottet § 160
Svar på medborgarförslag om julklapp till anställda i Sävsjö
kommun

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-04-28 § 43.

Redogörelse

Medborgarförslaget behandlar frågan om att skänka pengar till
välgörande ändamål istället för att ge julklappar till anställda. Ärendet
återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde i april och en
utredning efterfrågades i lagen om vissa kommunala befogenheter.
Efter kontakt med Sveriges Kommuner och Landstings
juridikavdelning konstateras att utrymme saknas för kommuner att
skänka direkta medel till en välgörenhetsorganisation med
hänvisning till nämnda lag.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att konstatera att gällande lagstiftning inte möjliggör för kommuner
att skänka direkta medel till välgörenhetsorganisationer, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att gällande lagstiftning inte möjliggör för kommuner
att skänka direkta medel till välgörenhetsorganisationer,
att uppdra åt kommunledningskontoret att göra översyn av hur
Sävsjö kommun i framtiden ska ge anställd personal uppmuntran för
sitt arbete, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

107.2014.109

2014-09-30

KS § 146
Utskottet § 161
Svar på ett antal medborgarförslag och namnunderskrifter om
skateboard-park i Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag med namnlistor.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 § 27.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

I medborgarförslagen föreslås att Sävsjö kommun bygger en
skatepark i Sävsjö. Kultur- och fritidsnämnden meddelar att nämnden
är positiv till att kommunen medverkar till att någon form av
skatepark iordningställs i Sävsjö.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att kontakta berörda
ungdomar och vara stödfunktion vid intresse av att starta en
förening, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

12.2014.109

2014-09-30

KS § 147
Utskottet § 162
Svar på två medborgarförslag om frisbee-golfbana i Sävsjö

Föredragna handlingar

Två medborgarförslag om frisbee-golfbana.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 § 28.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

I medborgarförslagen föreslås att Sävsjö kommun bygger en frisbeegolfbana i anslutning till Sävsjö Camping. Kultur- och fritidsnämnden
meddelar att nämnden är positiv till att stödja någon förening som
avser att anlägga en frisbee-golfbana på lämplig plats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att kontakta berörda
ungdomar och vara stödfunktion vid intresse av att starta en
förening, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

109.2014.109

2014-09-30

KS § 148
Utskottet § 163
Svar på motion om att anordna cykelpumpstationer

Föredragna handlingar

Motion från Vänsterpartiet.

Redogörelse

Motionärerna anser att en cykelpumpstation bör finnas på en central
plats i Sävsjö och möjligtvis även i övriga tätorter.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna motionen till tekniska förvaltningen för undersökning
om en enklare cykelpump kan placeras på lämplig plats, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

163.2014.051

2014-09-30

KS § 149
Utskottet § 164
Reviderade riktlinjer för direktupphandling, Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jörgen Frej, upphandlingssamordnare.
Reviderade riktlinjer för direktupphandling.

Redogörelse

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande direktupphandling.
Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på
dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000
kronor ska en upphandlande myndighet (kommun) besluta om
riktlinjer för användning av direktupphandling.
Direktupphandling tillämpas när kommunen inte har ramavtal/avtal
med någon leverantör för en vara eller tjänst och då värdet på
årsbasis understiger gränsvärdet för direktupphandling.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta de reviderade riktlinjerna för direktupphandling, samt
att informera/utbilda kommunens förvaltningar inom området.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

36.2014.287

2014-09-30

KS § 150
Utskottet § 165
Sävsjö Välgång av IOGT-NTO angående förändrade
förutsättningar vad gäller tidigare beviljat bidrag

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 § 30.
Skrivelser från Nils Andersson, 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO.
Kostnadsredovisning.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 att tillstyrka förslaget att
bevilja Sävsjö Välgång av IOGT-NTO investeringsbidrag för 2014
med 30 % av Boverket godkänt bidragsunderlag och högst 250 000
kronor till upprustning av IOGT-NTO-lokalen i Sävsjö. Boverket
beslutade den 20 maj att avslå bidragsansökan från Sävsjö Välgång
av IOGT-NTO och föreningen har nu därför önskemål att bidraget
ska gälla fastän Boverket avslagit den ursprungliga bidragsansökan.
Boverket har emellertid beslutat lämna 100 % bidrag till
tillgänglighetsskapande åtgärder.
Reviderad kostnadsberäkning hamnar på 701 501 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Sävsjö Välgång av IOGT-NTO investeringsbidrag med
30 % av redovisad och godkänd kostnad, dock högst 210 000 kronor
till upprustning av IOGT-NTO lokalen i Sävsjö, samt
att bidrag inte ges till tillgänglighetsskapande åtgärder, som redan är
finansierade av Boverket.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

19.2014.041

2014-09-30

KS § 151
Utskottet § 167
Delårsbokslut augusti 2014

Redogörelse

Vid dagens sammanträde informerade ekonomichef Bert Runesson
om nuläget i arbetet med delårsbokslut per 30 augusti 2014.
Definitiva siffror kommer att redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Ekonomichef Bert Runesson redovisade delårsbokslut per
31 augusti 2014. Det totala utfallet visar ett resultat på + 15 859 tkr.
Prognosen för helår beräknas hamna på + 2 121 tkr. Nämnderna
redovisar ett sammanlagt budgetunderskott i prognosen
på -2 431 tkr där socialförvaltningen står för -1 800 tkr. Orsaken till
socialnämndens underskott beror delvis på ökade kostnader för
försörjningsstöd, hemtjänst och stöd till funktionshindrade.
Finansen redovisar en prognos på + 3 009 tkr gentemot budget.
Skatteintäkterna beräknas bli högre än budget.
Nämnderna har investerat för knappt 13 mkr och räknar med
ytterligare 28,5 mkr innan årets slut. De största investeringarna är
Göransgårdens om- och tillbyggnad, investeringar i Va-Vallsjön och
väg 761.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per 30 augusti 2014.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

44.2014.133

2014-09-30

KS § 152
Koncernsamordnat integrationsarbete inom Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Per Thörnqvist, kommunchef.
Förhandlingsprotokoll.
Skrivelse lämnad av Vision.

Redogörelse

Ett förslag om införande av en särskild integrationsenhet har lämnats
av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Avsikten är att strukturera verksamheten i ansvar och åtgärder för att
åstadkomma bästa möjliga integration. Verksamheten ska ses som
ett komplement till/fortsättning på Arbetsförmedlingens och
Migrationsverkets insatser, men här med lokala förtecken.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen ges i
uppdrag att återkomma med förslag till färdig organisation för
föreslagen integrationsenhet,
att samtliga bolag och förvaltningar deltar i integrationsarbetet
genom att tillskapa lämpliga praktikplatser, till antal som bestäms i
samråd med personalavdelningen, samt
att personalavdelningen ges i uppdrag att stödja
integrationsenheten, under bildande, med utplaceringen av utrikes
födda invånare. Förvaltningar, i samråd med personalavdelningen,
ansvarar för rekrytering av enhetens resurspersoner ute i
kommunens förvaltningar och bolag. Organisationen som helhet ska
i första hand bemannas genom internrekrytering.

Delges:
Socialförvaltningen
-----Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Myndighetsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

156.2014.530

2014-09-30

KS § 153
Remissvar avseende priser och zoner i Jönköpings län

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson.
Remiss från Landstinget.

Redogörelse

Landstinget i Jönköpings län har skickat ut förslag på förändringar
avseende zonindelning i länet och avseende ungdomars
resemöjlighet genom införande av nytt ungdomskort. Motiven för
dessa förslag är att det ska bli enklare för resenären, att bättre
knyta samman länets arbetsmarknadsregioner samt främja
ungdomars resor.
Synpunkter på frågeställningarna i remissen lämnas i ovannämnda
skrivelse.
Vid kommunstyrelsens sammanträde poängteras behovet av bättre
utbud i kollektivtrafiken i Sävsjö kommun. Framförallt turer till alla
närliggande kommuner och helgtrafik är viktigt för att ungdomar i
Sävsjö kommun ska kunna nyttiggöra sig satsningar på
ungdomskort.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lämna upprättat yttrande som sitt eget.

Delges:
Landstinget
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

35.2014.040

2014-09-30

KS § 154
Utskottet § 166
Personaluppföljning augusti

Föredragna handlingar

Personaluppföljning augusti 2014.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljning
augusti månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningen 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

2014-09-30

KS § 155
Anmälningsärenden
a)
Beslut

Inköp hjullastare. 135.2013.310

Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från föreliggande upphandling och återremittera ärendet till
utskottet i syfte att åstadkomma en billigare lösning, samt
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Delges:
Utskottet
Tekniska förvaltningen
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-30

KS § 156
Delgivning av beslut från sammanträden med kommunstyrelsens utskott 2014-09-16, 2014-09-17
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollet, lägga detta
till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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