SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

2015-05-05
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 5 maj 2015
klockan 13.15 – 15.55. Ajournering kl 15.00 – 15.20
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson, ordförande (KD)
Christer Sjögren, 1:e vice ordförande (S)
Ingvar Jarfjord, 2:e vice ordförande (C)
Mats Hermansson, 3:e vice ordförande (M)
Ing-Marie Arwidsson, (KD)
Lena Persson (S)
Göran Häll (S)
Christer Sandström (C)
Arne Årevall (SD)
Per Thörnqvist, kommunchef, närvarande till och med klockan 14.30
Carina Hjertonsson, sekreterare
Fredrik Håkansson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Matilda Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Rolf Gustafsson (C), ej tjänstgörande ersättare
Kristina Jönsson (V), insynsplats
Stefan Claesson, skolchef § 81
Bert Runesson, ekonomichef §§ 79, 81
Kennert Gustafsson, samhällsbyggnadschef § 80
Susanne Sjögren (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden § 80
Jan Holmqvist, tillträdande kommunchef § 84
Helena Gill, VD Sävsjö Näringslivs AB § 88
Anneli Tellmo Jung, chef kommunal service § 88

Utses att justera

Mats Hermansson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö, torsdagen den 7 maj 2015 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

2015-05-05

Datum för
anslags uppsättande

2015-05-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Justerandes sign

74 - 88

Datum för anslags
nedtagande

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

2015-05-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

47.2015.109

2015-05-05

KS § 74
Utskottet § 75
Motion – giftfri förskola

Föredragna handlingar

Motion lämnad av Kristina Jönsson (V).
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 29.
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2015-04-09 § 37.
Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, myndighetschef och Fiona
Vader-Kok, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Redogörelse

I motionen yrkar motionären att hälso- och miljökraven i den
kommunala upphandlingen skärps, för att få en bättre miljö på
förskolorna.
Remissvaren ställer sig bakom intentionen att det är betydelsefullt att
barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier och att
deras vardag ska vara så giftfri som möjligt.
I kommunens upphandlingspolicy ingår miljökrav, bland annat att
kommunen ska använda sig av Miljöstyrningsrådets kriterier som stöd
i sina upphandlingar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att beakta motionärens synpunkter vid kommande revidering av
kommunens upphandlingspolicy, 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

105.2015.109

2015-05-05

KS § 75
Utskottet § 76
Medborgarförslag om brandutbildning

Föredragen handling

Medborgarförslag.

Redogörelse

I förslaget ges olika förslag på hur upplägget av räddningstjänstens
brandutbildningar kan förnyas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till myndighetsnämnden och barnoch utbildningsnämnden för beaktande, 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

29.2015.104

2015-05-05

KS § 76
Utskottet § 77
Ansökan om partistöd Vänsterpartiet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler för kommunalt
partistöd med utgångspunkt från ändringar i kommunallagen. Varje
mottagare skall senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet under föregående år använts till att stärka det
lokala partiarbetet. Av redovisningen ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Redovisningen skall styrkas med granskningsintyg.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott av partistöd för 2015 med 22 000 kronor till Vänsterpartiet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

108.2015.045

2015-05-05

KS § 77
Utskottet § 78
Komplettering av stadgar i samarbetsavtal tecknat med
Kreditgarantiföreningen, KGF

Föredragen handling

Skrivelse från Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län.

Redogörelse

Med anledning av att önskemål finns från Science Park Jönköping AB
om att befintligt samarbetsavtal med KGF Jönköpings län, förutom
garantigivning även skall omfatta lånegivning, har KGF beslutat om att
föreningens stadgar skall kompletteras med följande lydelse i § 2
Ändamål punkt 1. Ny mening ”Även direkt långivning till medlemmar
kan i förekommande fall äga rum”.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att komplettera föreningens stadgar med följande lydelse i § 2
Ändamål punkt 1. Ny mening ”Även direkt långivning till medlemmar
kan i förekommande fall äga rum”.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till att komplettera föreningens stadgar med
följande lydelse i § 2 Ändamål punkt 1. Ny mening ”Även direkt
långivning till medlemmar kan i förekommande fall äga rum”.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

106.2015.401

2015-05-05

KS § 78
Utskottet § 79
Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2015-04-09, § 36.
Förslag till Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Sävsjö
kommun

Redogörelse

Lokala hälsoskyddsföreskrifter är en skriftlig redovisning av Sävsjö
kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och mijön.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa föreliggande revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter
för Sävsjö kommun från och med 2015-06-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

42.2015.041

2015-05-05

KS § 79
Utskottet § 80
Besparingsuppdrag

Föredragna handlingar

Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2015-02-24/25 § 35 och
2015-03-10 § 40.
Förvaltningarna har tidigare fått uppdraget att hitta resultatförbättringar
som motsvarar 0,5 % besparing. Efter detta har beslut kommit att för
2015 kommer kommunen att få del av återbetalning av pengar för
personalförsäkringssystemet AFA. Dessa pengar motsvarar den
besparing som tidigare beslutats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att åtagandet med 0,5 % besparing tas bort, samt
att meddela samtliga nämnder vikten av att arbetet med
resultatförbättringar fortsätter enligt tidigare beslut.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förhandlingsprotokoll
2015-05-05.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

78.2014.820

2015-05-05

KS § 80
Konstgräsplan vid Hofgårdsområdet

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden har i september 2014 tillstyrkt förslaget att
anlägga en konstgräsplan på Hofgårdsvallens B-plan i Sävsjö och
medel har anslagits i budgetarbetet. Efterhand har framkommit att det
miljövänliga gummigranulat som är önskvärt fördyrar projektet.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 miljon kronor i ökat
investeringsanslag avseende byggande av konstgräsplan.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att tilldelning av entreprenaden avseende byggande av konstgräsplan
görs med tillägget att kontrakt tecknas under förutsättning att
kommunfullmäktige beviljar erforderligt tilläggsanslag.

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

4.2015.003
42.2015.041

2015-05-05

KS § 81
Utskottet § 81
Ekonomiskt läge barn- och utbildningsförvaltningen/skrivelser

Föredragna handlingar

Skrivelser från barn- och utbildningsförvaltningen 2014-06-16,
2014-09-16, 2014-09-17, 2014-11-18 och 2014-12-02.
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Bert Runesson.

Redogörelse

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med skrivelser med
anledning av ökat antal elever i förskoleklass, grundskola, fritidshem
och gymnasieskola.
Samtal har skett mellan skolchef och ekonomichef, vilket utmynnat i
föreliggande förslag. Detta koncentreras på ökningen av
fritidshemsbarn och elever i grundskolan och avgränsas till
höstterminen, vilket är 37,5 % av året. Detta ger en merkostnad på ca
1,7 mkr för 2015.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge barn- och utbildningsnämnden tillåtelse att inför hösterminen
planera för en organisation inom fritidshem och grundskola enligt
äskande 2014-12-02 samt att tillåta barn- och utbildningsnämnden
överskrida beslutad budgetram för 2015 med max 3,0 mkr
sammantaget merkostnader förskoleverksamhet och ovanstående
merkostnader för fritidshem och grundskola.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid dagens sammanträde föreligger konsekvensbeskrivning upprättad
av skolchef Stefan Claesson, samt förhandlingsprotokoll 2015-05-05.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge barn- och utbildningsnämnden tillåtelse att inför hösterminen
planera för en organisation inom fritidshem och grundskola enligt
äskande 2014-12-02 samt att tillåta barn- och utbildningsnämnden
överskrida beslutad budgetram för 2015 med max 3,0 mkr
sammantaget merkostnader förskoleverksamhet och ovanstående
merkostnader för fritidshem och grundskola, samt
att ge utskottet i uppdrag att under året noggrant följa barn- och
utbildningsförvaltningens ekonomi och verksamhet.

Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Utskottet
Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

6.2015.430
20.2015.026
23.2015.133

2015-05-05

KS § 82
Utskottet § 82
Framställningar från länsstyrelsen om deltagande i klimat-,
integrations- och jämställdhetsråd

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Länsstyrelsen samlar idag alla länets kommuner, regionen,
myndigheter, företag, ideella organisationer och högskolan i tre olika
verksamhetsråd för främja klimat-, integration- och
jämställdhetsarbetet i länet. Råden leds av landshövding Minoo
Akhtarzand. Länsstyrelsen önskar nu att kommunen utser
representanter i råden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Sävsjö kommun även fortsättningsvis ska vara med i det
övergripande länssamarbetet och utse rådsrepresentanter på en
beslutsfattande nivå,
att medfinansiera Klimatrådet med 6 800 kronor årligen, vilket
finansieras från utvecklingsavdelningens anslag för
projektverksamhet, samt
att till ledamot i klimatrådet utse kommunstyrelsens ordförande Stefan
Gustafsson, till ledamot i integrationsrådet utse administrativ chef
Lillemor Hultqvist, representation i jämställdhetsrådet sker genom de
fokusgrupper som är kopplade till detta råd.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Länsstyrelsen
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Stefan Gustafsson
Lillemor Hultqvist

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

17.2015.141

2015-05-05

KS § 83
Utskottet § 83
Ansökan om bidrag från Jonas Bronck Center

Föredragen handling

Skrivelse från Curt Wrigfors, Jonas Bronck Center.

Redogörelse

Inför sommaren 2015 planeras ett antal aktiviteter med Jonas Bronckdagar den 22-23 augusti. För att överbrygga tiden till framtida
bidragsmöjligheter som Leader-bidrag kan innebära, ansöker
verksamheten om bidrag.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ärendet hänvisas till kommande Leaderperiod, samt
att i övrigt inte vidta några åtgärder avseende bidrag som lämnades
för år 2014.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Jonas Bronck Center
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

123.2015.023

2015-05-05

KS § 84
Anställning av kommunchef

Redogörelse

Nuvarande kommunchef slutar under hösten 2015 med pension och
rekrytering av efterträdare har genomförts.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Jan Holmqvist, Sävsjö, som kommunchef i Sävsjö
kommun, med tillträde enligt överenskommelse dock senast
2015-09-01.

Delges:
Jan Holmqvist
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2015.040

2015-05-05

KS § 85
Utskottet § 84
Personal- och ekonomiuppföljning mars 2015

Föredragen handling

Personaluppföljning- och ekonomiuppföljning mars 2015.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personal- och ekonomiuppföljning
för mars månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2015.040

2015-05-05

KS § 86
Dispensansökningar

Föredragna handlingar

53/2015 Arbetsterapeut, 100 %, viss tid.
54/2015 Undersköterska, 84,70 %, Eneliden.
55/2015 Undersköterska, 70,78 %, Eneliden.
56/2015 Undersköterska, 75 %, Ringgården.
57/2015 Undersköterska, 70 %, Hemtjänst Norr, Sävsjö
58/2015 Anläggningsarbetare, 100 %.
59/2015 Lärare, 100 %, Vallsjöskolan.
60/2015 Lärare, 80 %, Vallsjöskolan.
61/2015 Lärare, 100 %, Vallsjöskolan.
62/2015 Lärare, 100 %, Vallsjöskolan.
63/2015 Lärare, 100 %, Vallsjöskolan.
64/2015 Fritidspedagog, 100 %, Vallsjöskolan.
65/2015 Fritidspedagog, 100 %, Vallsjöskolan.
66/2015 Vaktmästare, tekniska förvaltningen, 100 %

Redogörelse

Vid sammanträdet med kommunstyrelsens utskott 2012-09-18
§ 162, beslutades om prövning av anställningar inom kommunala
verksamheter från och med detta datum.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att godkänna dispensansökningar 53-66/2015.

Delges:
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

120.2015.002

2015-05-05

KS § 87
Delegationsbeslut

Föredragna handlingar

Delegering från teknisk chef till enhetschefer.
Delegationsbeslut om förändring av beslutsattestanter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av delegering från teknisk chef
till enhetschef, samt redovisning av delegationsbeslut avseende
beslutsattestanter.

Delges:
Maria Lund

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-05

KS § 88
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
Beslut

Näringslivsinformation.
Redovisning av enkät skolmåltider.
Protokoll från sammanträden med utskottet 2015-04-01 och
2015-04-21.
Skrivelse IOGT-NTO
Rapport om Leader Mitt i Småland under avveckling.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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