SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun
Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Sammanträdesdatum
Sida 1 (23)
2016-11-08
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 8 november 2016
klockan 13.15 – 16.25
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande
Ing-Marie Arwidsson (KD)
Christer Sandström (C)
Lena Persson (S)
Göran Häll (S)
Arne Årevall (SD)

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef
Carina Hjertonsson, sekreterare
Matilda Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Håkansson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Kristina Jönsson (V), insynsplats
Bert Runesson, ekonomichef §§ 152, 153
Marianne Sandberg, controller §§ 152, 153
Bo Dahl, IT-strateg § 156
Marcus Tingvall, tillförordnad teknisk chef § 158
Roger Torstensson, fastighetschef § 158
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 169
Pernilla Nordh, turismsamordnare § 169
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef § 171
Urban Blücher, vd Sävebo AB/AB Sävsjö Industribyggnader §§ 155, 171

Utses att justera

Christer Sandström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 10 november 2016 klockan 8.00

Underskrifter

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

Ordförande

Paragrafer

152-171

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

/Stefan Gustafsson/
Sekreterare

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

Justerande

............................................................................................................
/Christer Sandström/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-08

Datum för
anslags uppsättande

2016-11-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

2016-12-05

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

37.2016.041

Sida

2 (23)

KS § 152
Upphävande av tidigare investeringsbeslut

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse med tillhörande förteckning upprättad av Bert
Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

I budgeten för år 2016 beslutades om investeringsanslag för projekt
både för 2016 och 2017. Ibland händer det att en del projekt inte
kommer till stånd under budgetåret. Detta medför att anslag ligger
outnyttjade. Om projektet fortfarande är aktuellt och planeras att
genomföras, har uppmaningen varit att ta med projektet i förslaget till
investeringsbudget för år 2017. Eftersom vi i budgetbeslut för 2016
även fattade investeringsbeslut för 2017 och att årets budgetbeslut
även omfattar 2017 måste förra årets beslut för 2017 återkallas.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende de i bilaga
upptagna investeringsprojekten vilka sammanlagt uppgår till
60 935 000 kronor.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

37.2016.041

Sida

3 (23)

KS § 153
Utskottet § 198
Verksamhetsplan och budget 2017

Redogörelse

Arbete med verksamhetsplan och budget 2017 pågår.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-08.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
”Verksamhetsplan 2017 – med utblick mot åren 2018-2019”

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa verksamhetsplan och driftsbudget för 2017 med utblick
2018-2019, investeringsbudget 2017 och 2018 och taxor i enlighet med
beslut i kommunfullmäktige 2016-06-20, § 78 med följande justeringar;
-

Barn-och utbildningsnämndens budget ökas med 34 tkr +
610 tkr för medel till lovskola och rätt till Komvux.

-

Myndighetsnämnden tillförs 90 tkr för FIP-bil enligt beslut i
kommunfullmäktige 2016-10-17, §110.

-

Barn-och utbildningsnämndens budget minskas med
165 tkr efter justering av barn- och elevantal.

-

Antal invånare justeras i skatteberäkningen med
plus 34 invånare.

-

Det finansiella nettot ökas med 1 190 tkr.

-

Resultatet för 2017 minskas med -7 694 tkr och prognos
för 2018 och 2019 med -13 275 tkr respektive -12 333 tkr.

att fastställa följande finansiella mål för Sävsjö kommun

Justerandes sign

-

Driftöverskott 2017 högre än 2 % av skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning.

-

Investeringar 2017 ska inte överskrida årets resultat och
avskrivningar.

-

Kommunalskatten ska vara oförändrad.

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

Sida

4 (23)

KS § 153 forts
att fastställa följande styrtal till kommunfullmäktiges övergripande
mål
Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.
-

Vi ska 2017 hamna på medel eller över medel i Sveriges
Kommuner och Landstings, SKL (KKiK) undersökning om
kommunal tillgänglighet. (mått 1-8).

-

Vi ska höja oss med två procentenheter i KKiK:s
undersökning om vad företagarna ger för sammanfattande
omdöme om kommunens service till företagen. (mått 34)

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk
hushållning.
-

Vi ska under 2017 minska antalet km tjänsteresor med
privat bil med 20 %.

-

Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen
med 25 %.

-

Varje enhet/arbetsplats ska effektivisera sin verksamhet
med minst 1 % (får behålla halva effektiviseringen).

Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom
organisationen som i möten med medborgare.
-

Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala
organisationen med 25 %.

-

Vi skall hamna på medel eller över medel i KKiK:s
undersökning om kommunens delaktighet och information
(mått 13-15).

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna
försörja organisationen med god kompetens.

Justerandes sign

-

Vi har under 2017 startat ett internt ledarprogram för
befintliga och tillkommande chefer. Under år 2017 har
samtliga chefer påbörjat programmet.

-

Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen
med 25 %.

-

Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala
organisationen med 6 % till 60 % under 2017.
Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

Sida

5 (23)

KS § 153 forts
att till kommunfullmäktige i december hänskjuta

Beslut

-

Beslut om nämndsmål samt styrtal för dessa.

-

Hantering av inkomna budgetförslag från bolagen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att fastställa kommunfullmäktiges mål och styrtal som sina egna,
samt
att fastställa följande prioriterade utvecklingsområden och styrtal
för dessa;

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

1.

Kreativa offentliga miljöer
- Kommunen ska avsluta minst ett projekt, kopplat till
centrumförnyelsearbetet, i en av våra tätorter under
2017.

2.

Klimatsmarta boendemiljöer
- Minst 50 nya bostäder ska byggas i kommunen
under 2017.

3.

Entreprenörskap för framtiden
- Kommunens ska bidra till att fem nya företag startar
inom tillväxtbranscher under 2017.

4.

Öppenhet och gemenskap
- Andelen anställda födda utomlands ska öka med
2 procent-enheter i företag i kommunen under 2017.

5.

Jämlika och jämställda arbetsplatser för alla
- Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala
organisationen med 6 procentenheter, till 60% under
2017.

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

45.2016.106

Sida

6 (23)

KS § 154
Utskottet § 182
Delårsrapport Höglandets kommunalförbund

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Höglandets kommunalförbund
2016-09-23 § 37.
Delårsrapport Höglandets kommunalförbund 2016-06-30.

Redogörelse

I protokollsutdraget redogörs för verksamheten. Delårsrapporten
är skickad till medlemskommunerna för godkännande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för Sävsjö kommuns del godkänna delårsrapporten för Höglandets
Kommunalförbund 2016-06-30.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

140.2016.045

Sida

7 (23)

KS § 155
Utskottet § 183
Utökad borgen för Sävebo AB

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Styrelsen för Sävebo AB har beslutat att begära utökad kommunal
borgen för nybyggnation på fastigheten Kopparslagaren 7. På
fastigheten kommer 24 stycken bostadslägenheter att uppföras i två
byggnader.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävebo AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 206 miljoner kronor, vilket
innebär en utökning med 40 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

Sida

8 (23)

KS § 156
140.2016.045
Utökad borgen för SavMAN AB
Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, VD SavMAN AB

Redogörelse

Styrelsen för SavMAN AB har beslutat att begära utökad kommunal
borgen för att stärka den ekonomiska basen och kunna bredda bolagets
verksamhet. Efterfrågan på snabbt bredband är stor både från
privatpersoner och från företagare.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för SavMAN AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 miljoner kronor, vilket innebär
en utökning med 15 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

63.2016.210

Sida

9 (23)

KS § 157
Utskottet § 185
Omfördelning av investeringsmedel gällande Borgen 7 och 13,
Sävsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Tingvall, tillförordnad teknisk chef.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har tilldelats tre miljoner kronor för tillbyggnad av
ett gruppboende på Eksjöhovgårdsvägen. Den tilldelade ramen har
visat sig otillräcklig och ytterligare en miljon kronor behövs för att kunna
tilldela det lägsta anbudet. Anbudstiden löper ut 2016-11-10.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela 1 mkr från fastighet övergripande till projekt tillbyggnad
gruppboende Borgen, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

37.2013.730

Sida

10 (23)

KS § 158
Utskottet § 196
Slutredovisning för ombyggnationen av äldreboendet
Göransgården

Redogörelse

Till- och ombyggnaden av Göransgården har färdigställts och
redovisning av projektet har tagits fram.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-08.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger slutrapport upprättad
av Marcus Tingvall, tillförordnad teknisk chef och Roger Torstensson,
fastighetschef.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redogörelsen till handlingarna.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

251.2015.214

Sida

11 (23)

KS § 159
Utskottet § 184
Detaljplan Omlastaren 1, Odengatan 55, Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Granskningsutlåtande.
Planbeskrivning.
Skiss.

Redogörelse

Detaljplanen har varit utställd på granskning till och med 2016-06-16.
Inkomna yttranden har sammanställts i granskningsutlåtandet och
planbeskrivning och plankarta har justerats marginellt utifrån
granskningshandlingarna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ta detta granskningsutlåtande som sitt eget,
att komplettera planhandlingarna enligt utlåtandet, samt
att anta detaljplanen avseende Omlastaren 1 m.m. i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

186.2016.001

Sida

12 (23)

KS § 160
Utskottet § 186
Förvaltningsorganisation

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-10-12 § 84.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.

Redogörelse

Sävsjö kommunfullmäktige har beslutat om samordnad
fastighetsförvaltning för kommunen och kommunala bolag under
Sävebo AB:s ledning. Beslut har även tagits om att integrera driften av
kommunens VA-enhet till Sävsjö Energi AB och samordna driften under
Vetlanda Energi AB.
Genom dessa beslut har den tekniska förvaltningen reducerats med ca
50 %. Med anledning av dessa förändringar har ett förslag till förändrad
förvaltningsorganisation tagits fram och tre olika alternativ redovisas i
kommunchefens tjänsteskrivelse.
Kulturnämnden ställer sig positiv till alternativ tre i kommunchefens
skrivelse, som innebär att tekniska förvaltningen ingår i en nybildad
serviceförvaltning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka av kommunchef Jan Holmqvist upprättat förslag till ny
förvaltningsorganisation innebärande att nuvarande kultur- och
fritidsförvaltningen och nuvarande tekniska förvaltningen den 1 januari
2017 går samman och bildar serviceförvaltningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka av kommunchef Jan Holmqvist upprättat förslag till ny
förvaltningsorganisation innebärande att nuvarande kultur- och
fritidsförvaltningen och nuvarande tekniska förvaltningen den 1 januari
2017 går samman och bildar serviceförvaltningen, samt

Delges:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

att utse kultur- och fritidschef Ola Bengtsson till förvaltningschef för
serviceförvaltningen från och med den 1 januari 2017.
------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

25.2016.021

Sida
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KS § 161
Utskottet § 187
Sävsjö kommun som attraktiv arbetsgivare

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Redogörelse

I en situation med alltmer konkurrensutsatta tjänster inom olika
förvaltningar föreslås att kommunen tillsätter en partsammansatt
arbetsgrupp med, förutom fackliga organisationer, representanter för
barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge personalchef Åke Blomqvist i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öka attraktiviteten för Sävsjö kommun som
arbetsgivare, samt
att en rapport om arbetsgruppens resultat ska redovisas för
kommunstyrelsens utskott 2017-02-21.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Åke Blomqvist
Fackliga organisationer

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

189.20106.003

Sida

14 (23)

KS § 162
Utskottet § 188
Tobakspolicy

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Förslag på tobakspolicy.

Redogörelse

Verksamheterna har uttryckt behov av en policy som klargör
användningen av tobak i arbetet. Det är viktigt att undvika hälsorisker
för medarbetare i Sävsjö kommun, liksom elever och omsorgstagare.
Samhället i övrigt har tagit en striktare hållning gentemot
tobaksanvändning och det framstår som naturligt att Sävsjö kommun
som arbetsgivare följer utvecklingen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande Tobakspolicy för Sävsjö kommun från och med
första januari 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Förvaltningar
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

82.2016.006

Sida
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KS § 163
Utskottet § 189
IT-stöd för politiker

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

I Sävsjö kommun finns inte något enhetligt regelverk kring användandet
av läsplattor eller dylikt som stöd i nämnder och styrelsers arbete. För
att förbereda införandet av IT-stöd till politiken bör ett principbeslut tas
redan nu.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsen tar ett principbeslut om att införa ett IT-stöd
till politiken från den 1 januari 2019, samt
att ge kommunchef Jan Holmqvist i uppdrag att utreda frågan
närmare och återkomma till kommunstyrelsen för ett definitivt
beslut senast i maj 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Jan Holmqvist
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

191.2016.012

Sida

16 (23)

KS § 164
Utskottet § 190
Utveckling av Sävsjö kommuns webbplats

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ywonne Gill, informationschef.

Redogörelse

Sävsjö kommuns offentliga webbplats har utvecklats från att vara ett
dekorativt fönster mot omvärlden med begränsad information, till att bli
navet för kommunens externa kommunikation.
Nu är det dags att ta ytterligare ett steg och skapa en ännu mer
funktionell webbplats som också kan bli ett bra medborgarverktyg för
e-tjänster och där funktionalitet och tillgänglighet är ledorden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka framarbetat förslag för utveckling av Sävsjö kommuns
hemsida till en kostnad av maximalt 250 000 kronor, samt
att arbetet finansieras genom att ianspråkta medel i 2017 års anslag för
åtgärder kopplade till kommunens utvecklingsstrategi.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

190.2016.003

Sida
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KS § 165
Utskottet § 191
Revidering av drogförebyggande policy och handlingsprogram för
Sävsjö kommun

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Drogförebyggande policy och handlingsprogram för Sävsjö kommun
2007-2011.

Redogörelse

Sävsjö kommun antog en drogförebyggande policy senaste gången
2007. Behovet av revidering är stort.
I september 2016 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för polisoch trygghetsfrågor för perioden 2016-2019. I denna handlingsplan
uppmärksammas områden som har direkt koppling till den
drogförebyggande policyn.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till Välfärdsrådet att revidera den drogförebyggande policyn.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Välfärdsrådet
Socialförvaltningen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

141.2016.107

Sida

18 (23)

KS § 166
Utskottet § 192
Detaljplan för del av Kopparslagaren.

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Yttrande från Länsstyrelsen.

Redogörelse

Detaljplan för del av kvarteret Kopparslagaren i Sävsjö har varit utställd
på granskning. Under planprocessen har Länsstyrelsen lämnat
synpunkter på föreslagen detaljplan avseende föroreningssituationen
som måste klarläggas innan detaljplanen kan antas. Förutsättningarna
för ny detaljplan bedöms bli kostnadskrävande och dra ut på tiden,
vilket inte gynnar ett bevarande av aktuell byggnad som planen avser.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avbryta arbetet med detaljplan för del av kv Kopparslagaren,
Kopparslagaregatan i Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

11.2016.612

Sida

19 (23)

KS § 167
Utskottet § 193
Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län

Föredragen handling

Missiv från Region Jönköpings län.
Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan
2016-09-05 § 53.
Förstudie.

Redogörelse

Kommunerna i Jönköpings län, samt Region Jönköpings län, står inför
framtida rekryteringsbehov av personal inom vård- och
omsorgsområdet. Genom att ingå i Vård- och omsorgscollege
(VO-college) skapas förutsättningar för att kvalitetssäkra utbildning och
framtida kompetenser då den sker i samverkan mellan arbetsgivare,
utbildningsanordnare och fackliga organisationer.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom organisationsförändringen och finansieringsförslaget för en gemensam länssamverkan avseende Vård- och
omsorgscollege i Jönköpings län.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Region Jönköpings län
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

1.2016.007

Sida

20 (23)

KS § 168
Utskottet § 195
Auktoriserad revisor för Stiftelsen Komstad kvarn

Redogörelse

Kommunstyrelsen har utsett lekmannarevisorer för stiftelsen Komstad
Kvarn. Länsstyrelsen har meddelat att auktoriserad revisor ska utses.

Förslag

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-08.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2017 bevilja Stiftelsen Komstad kvarn ett engångsbelopp på
maximalt 10 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov, för ersättning till godkänd revisor enligt krav från länsstyrelsen,
samt
att ge ekonomichef Bert Runesson i uppdrag att, i samråd med
Stiftelsen Komstad kvarn, utse godkänd revisor.

Delges:
Bert Runesson
Stiftelsen Komstad kvarn - - - - - -

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

94.2016.840

Sida

21 (23)

KS § 169
Utskottet § 197
Redovisning turismfrågor

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson.

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har tilldelats uppdraget att arbeta fram ett
långsiktigt förslag på hur turismverksamheten ska bedrivas i Sävsjö
kommun.
En projektansökan till ett stort turistprojekt har under sommaren
arbetats fram av utvecklingsavdelningen inom vilket idéer om
framtidens turistbyrå ska tas fram. Projektansökan har beviljats av
Leader Linné och väntar nu på handläggning av Jordbruksverket.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om placering av
turistbyrå under projekttiden och för redovisning av erfarenheter och
statistik från sommarens turistbyråverksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-08.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att turistbyrån tillsvidare kommer vara placerad i Sävsjö bibliotek,
att den nya turismstrategin tas fram inom ramen för projektet, för att få
så bred representation och förankring bland företagarna som möjligt,
samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen i oktober 2017.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

51.2016.040

Sida

22 (23)

KS § 170
Utskottet § 194
Personalstatistik och ekonomisk uppföljning september 2016.

Föredragna handlingar

Ekonomisk månadsuppföljning september 2016.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personalstatistik och ekonomisk
uppföljning för september 2016.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Sammanträdesdatum

Sida

23 (23)

KS § 171
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
Beslut

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott
2016-10-18.
Skrivelse från elevrådet Rörviks skola, samt svar från Stefan
Gustafsson. 176.2016.610
Överprövning väg 30. 43.2016.310
Förskolor Vrigstad.
Näringslivsinformation.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga föreliggande protokoll och övriga anmälningsärenden till
handlingarna.

------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

