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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 20 maj 2013
klockan 19.00 – 21.15

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Ludwig Axelsson (KD),
Daniel Axelsson (M), Alf Wihrén (M), Bengt Antonsson (FP), Ingrid Ivarsson (S),
Kerstin Hvirf (S), Oskar Lindman (S), Sven Krafft (S), Göran Häll (V)
Tjänstgörande ersättare: Erika Mallander Karlsson (KD) för Ludwig Axelsson,
Anna Carlsson (M) för Daniel Axelsson, John-Erik Malmström (M) för Alf
Wihrén, Dagny Bergvall Persson (FP) för Bengt Antonsson, Bruno Poulsen (S)
för Ingrid Ivarsson, Stefan Fürst (V) för Göran Häll

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Bengt Eifrém, Träregion Småland

Utses att justera

Gunilla Andersson (KD) och Helene Petersson (S)

Justeringens
plats och tid

Fredagen den 24 maj 2013 klockan 10.00
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2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 55
Anmälningsärenden
Processledare Bengt Eifrém presenterar Träregion Smålands
verksamhet, arbetssätt och nätverk.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

8.2013.106

2013-05-20

KF § 56
KS § 79
Utskottet § 76
Årsredovisning och verksamhetsplan Höglandets
kommunalförbund 2012

Föredragna handlingar

Protokoll från Höglandets kommunalförbund 2013-03-22, § 5.
Årsredovisning Höglandets kommunalförbund 2012.
Revisionsrapport.
Verksamhetsplan och budget Höglandets kommunalförbund
2014-2016.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsplan avseende Höglandets kommunalförbund 2012.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga upprättad årsredovisning och
revisionsberättelse från Höglandets kommunalförbund 2012 till
handlingarna, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja Höglandets kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Höglandets
kommunalförbund

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

100.2013.106

2013-05-20

KF § 57
KS § 80
Utskottet § 77
Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets
samordningsförbund 2012

Föredragna handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets
samordningsförbund 2012.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsplan för Höglandets samordningsförbund 2012.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga upprättad årsberättelse och
revisionsberättelse från Höglandets samordningsförbund 2012 till
handlingarna, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja Höglandets samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:
att med godkännande lägga upprättad årsberättelse och
revisionsberättelse från Höglandets samordningsförbund 2012 till
handlingarna,
att för Sävsjö kommuns del bevilja Höglandets samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012,
att betona vikten av att Höglandets samordningsförbund åtgärdar
de synpunkter som revisorerna har lämnat, samt
att till kommunstyrelsens sammanträde i juni bjuda in tjänsteman
Bo Hedbrant för en redovisning av verksamheten i Höglandets
samordningsförbund.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Höglandets
samordningsförbund

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Lilian Sjöberg Wärn (M) deltar inte i beslutet.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

16.2013.106

2013-05-20

KF § 58
KS § 81
Utskottet § 78
Årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2012

Föredragna handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsplan för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län 2012.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga upprättad årsredovisning från
Kommunalförbundet Mediacenter 2012, Jönköpings län till
handlingarna, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja Mediacenter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kommunalförbundet
Mediacenter

Anna-Karin Yngvesson (KD) deltar inte i beslutet.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

58.2013.820

2013-05-20

KF § 59
KS § 82
Utskottet § 79
Om- och tillbyggnad av IOGT-NTO

Föredragna handlingar

Skrivelser från Nils Andersson, 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-14 § 11.
Lokalföreningen 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO har inkommit
med en skrivelse till Sävsjö kommun där föreningen ansöker om
bidrag för en om- och tillbyggnad av IOGT-lokalen i Sävsjö. Totalt
beräknar föreningen investeringskostnaden till 3 000 000 kronor.
Från Sävsjö kommun ansöker föreningen om 900 000 kronor i
bidrag.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att bevilja bidrag för om- och tillbyggnad av IOGT- NTO-lokalen i
Sävsjö med maximalt 250.000 kronor vilket finansieras genom en
utökning av 2013 års driftsbudget. Bidraget är endast möjligt att
utnyttja under 2013.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Patrik Christierson (M) med tilläggsyrkande att beslut om bidrag till
IOGT-NTO skall ges endast under förutsättning av att bidrag erhålls
från även Boverket, alternativt att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning av förutsättningarna
kring bidrag.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar med förtydligande bifall till Patriks
Christiersons yrkande att kommunalt bidrag skall ges endast under
förutsättning av att bidrag erhålls också från Boverket.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 59 forts
Kommunfullmäktiges ordförande behandlar frågan om återremiss
först, och finner efter att ha ställt frågan om ärendet skall
återremitteras, att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
därefter på Patrik Christiersons och Stefan Gustafssons
tilläggsyrkande, och finner bifall för såväl kommunstyrelsens förslag
som för tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att, under förutsättning av att bidrag erhålls från även Boverket,
bevilja ett kommunalt bidrag för om- och tillbyggnad av IOGT- NTOlokalen i Sävsjö med maximalt 250 000 kronor vilket finansieras
genom en utökning av 2013 års driftsbudget. Bidraget är endast
möjligt att utnyttja under 2013.

Delges:
IOGT-NTO
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

37.2013.730

2013-05-20

KF § 60
KS § 83
Utskottet § 80
Framtidens äldreomsorg i Sävsjö kommun - Göransgårdens
äldreboende i Vrigstad

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-03-27 § 28.
Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Andersson, vård- och
omsorgschef och Anders Åberg, socialchef.
Programförslag upprättad av utvecklingsavdelningen.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Ett programförslag redovisande förnyelse av Göransgårdens äldre
boendedelar, inklusive idéskiss på nybyggnation har upprättats av
utvecklingsavdelningen.
Förslaget har arbetats fram i nära samråd med socialförvaltningen
och personalen på Göransgården. Socialnämnden har ställt sig
bakom förslaget.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, i samråd med
utvecklingsavdelningen, låta detaljprojektera en ny- och
ombyggnad av Göransgården enligt programförslaget, samt
att efter projektering och anbudsförfrågan överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för beslut om genomförande och finansiering.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

------

Lilian Sjöberg-Wärn (M) har ordet.
Ordföranden Ingvar Jarfjord föreslår att som en redaktionell åtgärd,
”och socialförvaltningen” införs i första beslutssaten nedan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 60 forts
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, i samråd med
utvecklingsavdelningen och socialförvaltningen, låta
detaljprojektera en ny- och ombyggnad av Göransgården enligt
programförslaget, samt
att efter projektering och anbudsförfrågan överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för beslut om genomförande och finansiering.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Utvecklingsavdelningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

49.2012.003

2013-05-20

KF § 61
KS § 84
Utskottet § 81
Kostpolitiskt program

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Anneli Tellmo Jung, chef kommunal
service.
Förslag till kostpolitiskt program.
Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, välfärdsrådet,
myndighetsnämnden, socialnämnden

Redogörelse

På uppdrag av kommunstyrelsen har den kommunala
serviceenheten i Sävsjö tagit fram ett underlag till kostpolitiskt
program. Det kostpolitiska programmet innehåller Sävsjö kommuns
politiska mål och strategier för att säkerställa att de måltider som
serveras inom kommunens verksamheter leder till välbefinnande,
god hälsa och att trivsamma måltidsmiljöer erbjuds. Under hösten
2012 har det kostpolitiska programmet varit remitterat till berörda
nämnder för yttrande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta det upprättade kostpolitiska programmet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

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

------

Johan Brogård (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristina Jönsson (V) yrkar återremiss för att förtydliga i programmet
föreslagna mål och för att förse dessa med erforderliga
prestationsmått.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tilläggsyrkandet att en utvärdering görs av programmet
om 2 år.
Kommunfullmäktiges ordförande behandlar inledningsvis frågan om
återremiss, och finner efter att ha ställt frågan om ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde, bifall för detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 61 forts
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
därefter på Stefan Gustafssons tilläggsyrkande, och finner bifall för
båda.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta det upprättade kostpolitiska programmet, samt
att en utvärdering av programmet skall göras om 2 år.

Delges:
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

48.2012.003

2013-05-20

KF § 62
Framtidsplaner

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse från Marianne Sandberg, controller.
Kommunstyrelsens utskott 2013-04-30, § 99.
Kommunstyrelsen 2013-05-07, § 89.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade i samband med Budget 2013
(2012-11-19 § 114) att formulera ett utredningsuppdrag till
samtliga nämnder och bolag att ta fram
framtids/strukturplaner i avsikt att nydana och förändra
verksamheternas anläggningar och lokaler, men också
organisation och arbetssätt. Syftet är att bättre och mer
kostnadseffektivt kunna möta såväl dagens som
morgondagens behov.
Kommunfullmäktige beslutade också att för år 2013 ge ett
besparingsdirektiv på sammanlagt 7 500 000 kr till samtliga
nämnder. Besparingsdirektivet ska fördelas av
kommunstyrelsen med beaktande av uppdraget om
framtidsplaner.
Under vintern/våren 2013 har ett omfattande arbete pågått
med att arbeta fram framtids/strukturplaner. Under
processen har förslagen löpande presenterats och
diskuterats med kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder,
politiska partier och tjänstemän i kommunledningen.
Flera förslag som arbetats fram kommer att få påverkan på
flera förvaltningar och kommunala bolag. Bland förslagen
finns både investeringsförslag och förslag som kommer att
påverka arbetssätt och organisation.
Ingvar Jarfjord (C) yrkar att den del i beslutsförslaget som föreslår
att Ljungaskolan läggs ned, ska utgå i det underlag som
överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att utan eget ställningstagande, hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj.
Ingvar Jarfjord (C) lämnar en skriftlig reservation……..bilaga 1.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 62 forts
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord (C) överlämnar
ordförandeklubban till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Christer Sjögren (S).
Ingvar Jarfjord (C), Kristina Jönsson (V), Christer Sandström (C),
Tore Lagerqvist (C), Stig Hagelvik(C), Arne Årevall (SD) och
Therese Pettersson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
om avveckling av Ljungaskolan.
Anna-Karin Yngvesson (KD), Helene Pettersson (S), Patrik
Christierson (M) och Peter Grahn (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anna-Karin Yngvesson ges 2 minuters replik.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Kristina Jönssons m fl:s avslagsyrkande såvitt avser avveckling av
Ljungaskolan, och finner bifall för kommunstyrelsens förslag.
Inför påföljande begärd votering formulerar ordföranden
propositionsordningen att den som röstar på kommunstyrelsens
förslag röstar ja, medan den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att inte avveckla Ljungaskolan.
Röstsammanställningen utföll sålunda att 28 ledamöter röstade ja,
13 röstade nej och 1 ledamot avstod……………………..bilaga 1.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar därmed
att avveckla Ljungaskolan från befintlig förskoleklass till och
med årskurs 3,
att uppdra åt förvaltningschef Tord du Rietz att föreslå
lösning på lokalbehovet på Vallsjöskolan samt att
återkomma med redovisning av erforderligt
investeringsbehov inför budget 2014,
att uppmana nämnder och bolag att undersöka
möjligheterna till att använda hela eller del av skolor till
annan kommunal verksamhet,
att kostnaderna för avtalet med Ljunga Park överförs från
barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen för att
fortsättningsvis hanteras där, efter det att barn-och
utbildningsnämnden avvecklat Restaurang- och
livsmedelsprogrammets lokalisering på Ljunga Park,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 62 forts
att tillföra 1 338 tkr till barn- och utbildningsnämndens budget för
2013 för att finansiera mellanskillnaden på budgeterad löneökning
2012 och det verkliga utfallet enligt gällande nya avtal,
att tillföra 2 250 tkr till årets budget för att vidta de åtgärder som
skolinspektionen kräver gällande kommunal vuxenutbildning och
svenska för invandrare (SFI)(samt för att uppfylla del av det
övergripande målet i utvecklingsstrategin), samt
att fastställa det totalt kvarvarande sparbetinget för barn-och
utbildningsnämnden till 1 100 tkr för år 2013 inkluderat tillförda
medel.
Total budgetram för barn-och utbildningsnämnden 2013 är således
252 278 tkr.
Centerns och vänsterns fullmäktigegrupper samt Arne Årevall (SD),
Mikael Svensson (SD), Kjell Axelsson (SD), Hugo Cruz (KD) och
Therese Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet…….bilaga 3.
Tekniska utskottet
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att, i samråd med kulturoch fritidsförvaltningen, utreda vilka samordningsvinster
man tillsammans kan uppnå i verksamheterna från 2014 och
framåt, samt att gemensamt redovisa dessa till
budgetberedningen inför budget 2014,
att tekniska förvaltningen fortsätter arbetet med inventering
av energibesparande åtgärder i kommunens byggnader och
redovisar en prioriteringslista innehållande åtgärder och
kostnadsberäkningar till budgetberedningen inför budget
2014,
att tekniska förvaltningen fortsatt utreder frågan om central
fordonsadministration inom hela kommunen med tekniska
förvaltningen som ansvarig förvaltare. Redovisning till
budgetberedningen i samband med inlämnande av budget
2014,
att tekniska förvaltningen fortsätter arbetet med
sammanläggningen av gata- och parkenheterna för att
uppnå beräknade besparingar och återkopplar till
kommunstyrelsens utskott vid behov, samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 62 forts
att kommunstyrelsen åläggs en besparing på 272 tkr för
2013 avseende tekniska förvaltningen. Total budgetram för
tekniska förvaltningen inom kommunstyrelsen blir sålunda
23 818 tkr.
Myndighetsnämnden
Peter Grahn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till miljö-och byggchef Maria Thulin, personalchef
Åke Blomqvist och teknisk chef Maria Lund att leda och
stimulera arbetet - med regelbundna återrapporteringar till
kommunstyrelsen - med ständiga förbättringar inom
kommunkoncernen,
att uppdra åt räddningstjänsten att tillsammans med
tekniska förvaltningen, utreda om det går att reducera
antalet brandposter och därmed minska kostnaderna för
denna verksamhet, samt
att myndighetsnämnden åläggs en besparing på 60 tkr för
2013.
Total budgetram för myndighetsnämnden 2013 blir således
12 512 tkr.
Överförmyndarnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga skrivelsen från överförmyndarnämnden till
handlingarna,
att inriktningen för överförmyndarnämnden ska vara att
också framgent driva verksamheten i kommunal regi, samt
att till budgetberedningen hänskjuta frågan om utökad tjänst
för ansvarig tjänsteman på överförmyndarnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-20

KF § 62 forts
Kultur- och fritidsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i samråd med
tekniska förvaltningen utreda vilka samordningsvinster i
verksamheterna man tillsammans kan uppnå från 2014 och
framåt, samt att gemensamt redovisa dessa till
budgetberedningen inför budget 2014, samt
att kultur- och fritidsnämnden åläggs en besparing på 233
tkr för 2013. Total budgetram för kultur- och fritidsnämnden
2013 är således 18 452 tkr.
Socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att socialförvaltningen, inom ram, finansierar en
projektanställning för införandet av en bemanningspool med
start 1 januari 2014. Uppskattningsvis en kostnad på 300 tkr
för socialförvaltningen under 2013/14. I samråd med
personalkontoret bör utredas var projektanställningen
lämpligen placeras med hänsyn till samordningsfördelar vid
eventuellt införande av bemanningspool på andra enheter
inom koncernen,
att inför eventuell omförhandling av hyresavtal med
Landstinget avseende Höglidenfastigheten, överläggningar
skall ske med kommunstyrelsen,
att till kommunstyrelsen, tillsammans med Sävebo AB
redovisa kommande förslag till ombyggnation av
”Apoteksfastigheten” till trygghetsbostäder,
att uppdra åt socialförvaltningen att, tillsammans med
ekonomiavdelningen, skriva till Sveriges kommuner och
landsting, SKL, med anledning av de stora förändringarna i
utjämningssystemet avseende LSS-kostnader. Uppdraget är
att begära redogörelse om anledningen till den från tidigare
år så starkt förändrade bidragsfördelningen, samt
att socialnämnden åläggs en besparing på 1 200 tkr genom
personalbesparingar på Göransgården, samt 800 tkr i
generell besparing.
Total budgetram för socialnämnden 2013 blir således
213 564 tkr.
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Kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag till
besparingar, samt
att därmed fastställa kommunledningskontorets sparbeting
på 381 tkr för 2013.
Total budgetram för kommunledningskontoret inom
kommunstyrelsen 2013 blir 30 075 tkr.
Sävebo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att för närvarande avvakta med Sävebos föreslagna
ägarförändring.

Delges:
Nämnder och
förvaltningar
Ekonomiavdelningen
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Svar på interpellationer
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april lämnades 5
interpellationer av Patrik Christierson (S).
•

Interpellation angående tilläggsanslag för lagstadgad
kommunal vuxenutbildning.

•

Interpellation angående underskott i barn- och
utbildningsnämndens budget.

•

Interpellation angående lärarlöner 2012 och 2013.

•

Interpellation angående förslag till omorganisation inom
grundskolan.

•

Interpellation angående planerad ombyggnad av
äldreboendet Göransgården i Vrigstad.

Patrik Christierson (M), Stefan Gustafsson (KD) och Arne Årevall
(SD) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationerna och svaret till
handlingarna……………………………………..bilaga 2.

Delges:
Patrik Christierson
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