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1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

228.2015.109

2016-01-12

KS § 1
Utskottet § 235
Svar på medborgarförslag om bostadsrättsföreningar som
finansieringsmodell

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Redogörelse

Förslagsställarens grundtanke är att tillskapa nya industrilokaler för
små- och medelstora företag i samma modell som
bostadsrättsföreningar, där föreningen genom insats och månadsavgift
kan bygga och tillhandahålla lokaler för företag och även sköta drift
och underhåll.
I yttrandet föreslås att frågan väcks av Sävsjö Näringslivs AB, med
information om att detta kan vara en tänkbar lösning för dem som inte
har egna lokaler och kommunen kan i förekommande fall stötta med
kunskap och hjälp med affärsmodell.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att informera Sävsjö Näringslivs AB och AB Sävsjö Industribyggnader
om att de vid kontakter med företagare kan delge information om att
modellen med finansiering av bostadrättsföreningar kan användas för
nya industrilokaler, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

66.2015.773

2016-01-12

KS § 2
Utskottet § 236
Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018

Föredragen handling

Missiv - Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018.

Redogörelse

Prognoser för framtiden pekar på ett större antal äldre än vad vård och
omsorg har att stötta idag och en samtidig brist på
omvårdnadsutbildad personal. Hela samhället genomgår samtidigt en
digitalisering. eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg ska
fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och e-tjänster i
säkra processer med stöd för personal, brukare, invånare och
beslutsfattare.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2015-09-04 att ställa
sig bakom handlingsplanen och rekommenderar länets kommuner att
anta handlingsplanen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande Regional handlingsplan kommunal eHälsa
2015-2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

81.2015.214

2016-01-12

KS § 3
Utskottet § 237
Riktlinjer för exploateringsavtal i Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist,
samhällsbyggnadschef.
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Sävsjö kommun.

Redogörelse

Plan- och bygglagen (PBL) ändrades 1 januari 2015 vilket innebär att
kommunen ska anta riktlinjer för tillämpning av exploateringsavtal.
Syftet är att öka transparensen och förutsägbarheten i och med att det
finns generella riktlinjer att förhålla sig till. Samhällsbyggnadsenheten
har tagit fram förslag på riktlinjer.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande ”Riktlinjer för exploateringsavtal i Sävsjö
kommun”.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

73.2015.805

2016-01-12

KS § 4
Utskottet § 238
Förslag till åtgärder – Folketshusföreningen/Kulturhuset

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-11-27 § 70.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.

Redogörelse

Folketshusföreningen, som driver Kulturhuset i Sävsjö, har under året
haft ekonomiska problem och kultur- och fritidsnämnden visar på olika
åtgärder för att Folketshusföreningen ska klara situationen.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar beslut om ekonomiska
åtaganden till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ställa sig bakom beslut i kultur- och fritidsnämnden
2015-11-27 § 70,
att för medfinansiering av investeringsåtgärder i Kulturhuset utöka
Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2016 med 150 000 kronor
vilket finansieras genom en minskning av årets budgeterade
driftresultat för kommunen som helhet, samt
att hänskjuta medfinansiering av investeringsåtgärder i Kulturhuset för
åren 2017-2018 till kommande budgetarbete.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

212.2015.003

2016-01-12

KS § 5
Utskottet § 239
Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-09-16 § 83.
Förslag till Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.

Redogörelse

Sävsjö kommun har sedan 1996 haft ett Handikappolitiskt program
baserat på FN:s standardregler. Programmet har reviderats vid två
tillfällen.
Efter diskussioner i kommunala rådet för funktionshinderfrågor kom
rådet fram till att istället för Handikappolitiskt program utgå från FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
göra en handbok istället.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande Handbok i FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, samt
att detta ersätter tidigare antaget handikappolitiskt program i
kommunfullmäktige 2009-10-19 § 85.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

225.2015.045

2016-01-12

KS § 6
Begäran om utökad kommunal borgen för Sävebo AB

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Sävebo AB har gjort omfattande insatser inom kv Pinuten och
Hasseln. Avsikten är nu att påbörja byggnation av nya lägenheter i kv
Kopparslagaren. Sävebo AB har även fått uppdrag av
kommunfullmäktige att återkomma med förslag för ersättning av
bostäder i kv Bryggaren.
Sävebo AB:s styrelse hemställer därför nu att bolagets borgenslimit
utökas med 25 miljoner från nuvarande 141 miljoner till sammanlagt
166 miljoner kronor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävebo AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 miljoner
kronor, vilket innebär en utökning med 25 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Delges:
Kommunfullmäktige

Christer Sjögren (S), Göran Häll (S) och Mats Hermansson (M)
anmäler jäv och deltar inte i förslaget till beslut.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

84.2015.430

2016-01-12

KS § 7
Utskottet § 240
Synliggörande av fornlämning i anslutning till södra
industriområdet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef
Medfinansieringsintyg.

Redogörelse

Samhällsbyggnadsavdelningen har initierat detaljplanearbete för att
utvidga södra industriområdet. I anslutning till markområdet finns
fornlämningar varav en anmärkningsvärd bronsåldersgrav som ligger
undangömd och otillgänglig i skogsmark. I samband med exploatering
avses att synliggöra fornlämningar i samråd med Länsstyrelsen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att
underteckna medfinansieringsintyg om 100 000 kronor, samt
att detta finansieras från befintliga medel på samhällsbyggnadsavdelningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

81.2015.214

2016-01-12

KS § 8
Utskottet § 241
Detaljplan för Tällevad II, del av Sävsjö 11:1

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planingenjör.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörelse.
Kartskiss.

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för
Tällevad II. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden
2015-09-28 – 2015-10-22 och ett flertal synpunkter har inkommit.
Dessa handlar främst om bevarandet av omkringliggande
naturområden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar
att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen,
att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt
att låta ställa ut förslaget för granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

81.2015.214

2016-01-12

KS § 9
Utskottet § 242
Detaljplan för Tällevad III, del av Sävsjö 11:1

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planingenjör.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörelse.
Kartskiss.

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för
Tällevad III. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden
2015-09-28 – 2015-10-22 och ett flertal synpunkter har inkommit.
Dessa handlar främst om bevarandet av omkringliggande
naturområden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar
att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen,
att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt
att låta ställa ut förslaget för granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

33.2014.214

2016-01-12

KS § 10
Utskottet § 243
Detaljplan för Eksjöhovgård 7:4 m fl, Sävsjö tätort

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme, planingenjör.
Granskningshandling.
Samrådsredogörelse.
Kartskiss.

Redogörelse

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för
Eksjöhovgård 7:4. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden
2014-05-27 –2014-06-27.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar
att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen,
att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt
att låta ställa ut förslaget för granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Ingvar Jarfjord (C) anmäler jäv och deltar inte i förslaget till beslut.
-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Ingvar Jarfjord (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

232.2015.805

2016-01-12

KS § 11
Utskottet § 244
Utdelning ur Sävsjö kommuns stiftelse för elever i grundskolan

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ansökan upprättad av Erika Ingwall, musikledare.

Redogörelse

Annonsering har skett om möjligheten att söka medel från Sävsjö
kommuns stiftelse för elever inom grundskolan. En ansökan har
inkommit som avser en av musikskolans elever som behöver ett bättre
instrument än vad musikskolan hyr ut för att kunna utveckla sin talang.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka inkommen ansökan till Sävsjö kommuns stiftelse för elever
inom grundskolan med 6 000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Erika Ingwall

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

120.2015.002

2016-01-12

KS § 12
Utskottet § 245
Beslutsattestanter år 2016

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef med
tillhörande förteckning över beslutsattestanter.

Redogörelse

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder
utse beslutsattestanter inom sitt verksamhetsområde. Vid
sammanträdet föreligger förteckningar över beslutsattestanter 2016
avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess utskott för
allmänna frågor avseende år 2016,
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområden
under 2016 som erfordras på grund av personalomsättning och mindre
organisatoriska förändringar skall delegeras till kommunchefen, samt
att till kommunstyrelsens ordförande delegera beslutanderätt
avseende ekonomiska åtaganden för Sävsjö kommun upp till 5 000
kronor i varje enskilt fall.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

120.2015.002

2016-01-12

KS § 13
Utskottet § 246
Attestordning tekniska förvaltningen år 2016

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Tingvall, ställföreträdande
teknisk chef med tillhörande förteckning över beslutsattestanter.

Redogörelse

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder
utse beslutsattestanter inom sitt verksamhetsområde. Vid
sammanträdet föreligger förteckningar över beslutsattestanter 2016
avseende tekniska förvaltningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för tekniska
förvaltningen avseende år 2016, samt
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för förvaltningens
verksamhetsområde under 2016 som erfordras på grund av
personalomsättning och mindre organisatoriska förändringar skall
delegeras till förvaltningschefen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

4.2015.002

2016-01-12

KS § 14
Utskottet § 247
Befogenheter kommunchef

Redogörelse

För att inte oklarheter ska uppstå rörande olika dokument som är
underskrivna av tidigare kommunchef, föreslås att ett förtydligande
görs.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunchef Jan Holmqvist får befogenhet att hantera tidigare
uppdrag, ingångna avtal och förpliktelser som tidigare har hanterats av
och tilldelats kommunchef Per Thörnqvist.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Jan Holmqvist
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

244.2015.510

2016-01-12

KS § 15
Utskottet § 248
Upprop om framtidens järnväg

Föredragen handling

Upprop.

Redogörelse

Handelskammaren/näringslivet uppmanar företagare och kommuner i
regionen att underteckna ett upprop för järnvägens framtid. Bland
annat konstateras det i uppropet att Södra Stambanan behöver rustas
upp och förstärkas i närtid. Uppropet har utformats tillsammans med
kommunerna och näringslivsbolagen i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö,
Oskarshamn och Hultsfred, samt Handelskammaren i Jönköpings län.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom handelskammarens/näringslivets upprop om
framtidens järnväg.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

96.2015.023

2016-01-12

KS § 16
Utskottet § 250
Tjänst som samordnare inom integration, projektanställning

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Samtliga övergripande beslut kopplat till flyktingmottagandet ska tas i
kommunstyrelsen enligt beslut 1 december. Utöver detta har
riksdagen beslutat att Sävsjö kommun kommer att erhålla ett större
riktat statsbidrag som ersättning för ökade kostnader i samband med
flyktingmottagandet i kommunen. Tjänsten är av tillfällig karaktär och
underställs kommunchefen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att en projekttjänst på 100 % inrättas som integrationsstrateg/
integrationssamordnare under 2016 och 2017, samt
att tjänsten finansieras inom extra tilldelade flyktingmedel.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

244.2015.510

2016-01-12

KS § 17
Utskottet § 251
Remiss Trafikverket – Inriktningsunderlag inför
transportinfrastruktur-planeringen 2018-2029

Föredragna handlingar

Remiss Trafikverket – Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029.

Redogörelse

Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling och
vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under
planperioden 2018-2029. Underlaget utgör grunden för den
kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att beslutas av
Riksdagen. Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram
nationell plan och länsplaner. Fastställelse av planerna beräknas till
våren 2018.
Inriktningsunderlaget omfattar tre analyser där Trafikverket har
analyserat transportinfrastrukturen utifrån tre framtida
utvecklingsinriktningar.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att formulera svar på
Trafikverkets inriktningsunderlag, samt
att i övrigt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera att remissen delgetts kommunen och att kommunen avstår
från att lämna remissyttrande i detta övergripande skede av
processen.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

11.2016.612

2016-01-12

KS § 18
Förnyad ansökan Riksidrottsgymnasium

Föredragna handlingar

Riksidrottsförbundet - underlag för ansökan.
Förslag till ansökan om Riksidrottsgymnasium, RIG,

Redogörelse

Kommunens samarbete med skytterörelsen har varit en viktig del i
kommunens utveckling och Sävsjö Skyttecenter har hjälpt till att
placera Sävsjö på kartan. Det befintliga skyttegymnasiet erbjuder
ungdomar en möjlighet att elitsatsa inom sportskytte samtidigt som de
får sin gymnasieutbildning tillgodosedd.
Ansökan om att anordna idrottsutbildning vid ett riksidrottsgymnasium
ska lämnas till Statens skolinspektion senast den 31 januari året före
beräknad start.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna in förnyad
ansökan om riksidrottsgymnasium för skytte i Sävsjö.

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Aleholmsskolan

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2015.040

2016-01-12

KS § 19
Utskottet § 252
Personaluppföljning november 2015

Föredragen handling

Personaluppföljning november 2015.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljning för november
månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till personalchef Åke Blomqvist att till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 februari, redovisa kommunens strategi för att
komma tillrätta med långtidssjukskrivningar, samt
att lägga personalredovisningen till handlingarna.

Delges:
Åke Blomqvist
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2015.040

2016-01-12

KS § 20
Dispensansökningar

Föredragna handlingar

193/2015 Resurslärare, 100 %, visstid, Hofgårdsskolan
194/2015 Fritidsledare, 50 %, tillsvidare, kultur- och fritidsförvaltningen
195/2015 Utvecklingsledare, 100 %, tillsvidare, socialförvaltningen
196/2015 Administratör, 25 %, Hägneskolan, tillsvidare

Redogörelse

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dispensansökningar 193-196/2015, samt
att uppdra till personalchef Åke Blomqvist att till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 februari, lämna förslag på reviderade rutiner för
återbesättning av tjänster.

Delges:
Personalavdelningen
----Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Åke Blomqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-12

KS § 21
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Beslut

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott
2015-12-15.
Avtal Migrationsverket. (Utskottet § 249). 237.2015.133
Överenskommelse om samverkan för minskad
ungdomsarbetslöshet. 260.2015.106
VA-utredning.
VD-rekrytering Sävebo/AB Sävsjö Industribyggnader.
Entreprenör upplevelseverksamhet Skyttecenter.
Exekutiv auktion Ljunga Park och tomt Sävsjö 12:24.
6.2016.002
Kommunalt partistöd.
Rörviks samhällsförening.

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till ekonomichef Bert Runesson att till kommunstyrelsens
utskott 2015-01-26 redovisa utvärdering och eventuellt lämplig
förenkling av rutin för utbetalning av partistöd, samt
att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.

Delges:
Bert Runesson
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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