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KS § 103
Utskottet § 117
Budget 2017-2019 samt fastställande av kommunalskatt 2017.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Föredragna handlingar
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Redogörelse

Förslag till driftbudget 2017.
Förslag till driftbudget 2018 -2019.
Förslag till uppräkning taxor 2017.
Förslag till investeringsbudget 2017-2018 med utblick mot 2019.
Budgetöverenskommelse.
Protokoll från samverkansmöte 2016-06-01 med fackliga
representanter.

Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar ekonomichef Bert
Runesson budgetberedningens förslag till driftbudget för år 2017,
förslag till utblick avseende driftbudget 2018-2019, förslag till justering
taxor 2017 och förslag till investeringsbudget 2017-2018 med utblick
mot 2019.
A. Driftbudget 2017
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges budgetram för 2017 ska vara 1 095 000 kronor
enligt framarbetat förslag.
Kommunstyrelse inklusive tekniskt utskott
Ordföranden föreslår följande:
att kommunstyrelsens inklusive tekniskt utskotts budgetram för år 2017
ska vara 72 372 000 kronor enligt framarbetat förslag.
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KS § 103 forts
Mats Hermansson (M) yrkar på att inte tillföra 2,0 mkr till utvecklingspott
för utvecklingsstrategin innan styrtal till målen är satta.
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner bifall för
ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsens inkl. tekniskt utskotts budgetram för år 2017 ska
vara 72 372 000 kronor enligt framarbetat förslag.

Barn- och utbildningsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2017 ska vara
293 157 000 kronor enligt framarbetat förslag.
Socialnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att socialnämndens budgetram för år 2017 ska vara 243 104 000 kronor
enligt framarbetat förslag.

Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2017 ska vara
20 309 000 kronor enligt framarbetat förslag.

Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att myndighetsnämndens budgetram för år 2017 ska vara 14 390 000
kronor enligt framarbetat förslag.

Justerandes sign
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KS § 103 forts
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att överförmyndarnämndens budgetram för år 2017 ska vara
1 437 000 kronor enligt framarbetat förslag.

Valnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att valnämndens budgetram för år 2017 ska vara 5 000 kronor enligt
framarbetat förslag.

Revision
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att revisionens budgetram för år 2017 ska vara 704 000 kronor enligt
framarbetat förslag.

Finansförvaltning (kommunstyrelse)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget att justera internräntan till 1,75 % vilket är en
minskning med 0,75 % i förhållande till 2016,
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2017 till maximalt
150 000 000 kronor,
att checkräkningskredit i bank under år 2017 får uppgå till maximalt
40 000 000 kronor,
att borgensavgiften 2017 uppgår till 0,4 % för de helägda kommunala
bolagen,
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2017 ska vara 21:92
kronor,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för finansförvaltningen (KS)
samt

Justerandes sign
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KS § 103 forts
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2017
beräknas till 643 116 000 kronor samt extra statsbidrag på 25 000 000
kronor vilket totalt ger 668 116 000 kronor.

B. Driftbudget 2018-2019
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning
beslutar
att följande preliminära budgetramar för år 2018 tills vidare ska gälla:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

1 102 000 kronor
71 986 000 kronor
292 114 000 kronor
243 714 000 kronor
20 368 000 kronor
14 426 000 kronor
1 440 000 kronor
205 000 kronor
708 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till
641 716 000 kronor samt extra statsbidrag på 25 000 000 kronor vilket
totalt ger 666 716 000 kronor.

att följande preliminära budgetramar för år 2019 tills vidare ska gälla:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
samt,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 109 000 kronor
68 252 000 kronor
294 101 000 kronor
244 353 000 kronor
20 428 000 kronor
13 958 000 kronor
1 443 000 kronor
205 000 kronor
712 000 kronor
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KS § 103 forts
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till
645 239 000 kronor samt extra statsbidrag på 20 000 000 kronor vilket
totalt ger 665 239 000 kronor.

C. Taxor
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna taxehöjningar med max 1 % där inte maxtaxa eller andra
begränsningar finns, samt
att taxan för trygghetslarm 2017 är oförändrad.

D. Investeringsbudget 2017-2018
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2017 och 2018,
samt
att som en inriktning för investeringsbudget år 2019 godkänna
förtecknade investeringsförslag.

E. Övriga beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till nämnderna att utifrån antagen utvecklingsstrategi arbeta
fram mål och styrtal för verksamheten.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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KS § 104
Utskottet § 102
Svar på medborgarförslag om Stockarydsterminalen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Utdrag från protokoll med sammanträde med styrelsen för
Stockarydsterminalen 2016-04-26.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Förslagsställaren vill genom en oberoende granskning få svar på frågor
om Stockarydsterminalens lönsamhet i relation till det
samhällsekonomiska resultatet.
I de två yttranden som lämnats påvisas uppdraget som kommunens
utsedda auktoriserade revisorer har för granskning av verksamheten
och förvaltningen av medborgarnas skattepengar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att hänvisa till uppdrag och ansvar som åvilar Sävsjö kommuns
revisorer för granskning av Sävsjö kommuns företag, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens utskott beslutar för egen del
att på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni ska information
lämnas om Stockarydsterminalens ekonomi och framtida planer.

Delges:
Kommunstyrelsen
Stockarydsterminalen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att, på grund av att information om Stockarydsterminalen inte kunde
lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde, hänskjuta detta till
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 105
Utskottet § 103
Svar på motion angående självtvätt av bilar

Föredragna handlingar

Motion lämnad av Kristina Jönsson (V).
Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef och Maria Thulin, myndighetschef.

Redogörelse

I motionen föreslås att kommunen medverkar till att bygga en självtvätt
för bilar i Sävsjö och även undersöker möjligheten för detta i övriga
tätorter i syfte att bidra till en förbättrad miljö och undvika att
oljeförorenat vatten rinner ner i våra dagvattenbrunnar.
Utvecklingschefen skriver att kontakter om detta har skett med olika
företagare, då frågan i första hand är lämplig att komplettera med annan
befintlig eller ny privat verksamhet. Förslaget ligger i linje med
kommunens långsiktiga miljöarbete.
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till att det i kommunen skapas
förutsättningar för självtvättanläggningar. Att tvätta bilen på asfalterad
garageuppfart är inte tillåtet och innebär en allvarlig belastning på
kommunens avloppsrening.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att notera utvecklingsavdelningens arbete med etablering av
anläggning för självtvätt av bilar, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 106
Utskottet § 104
Svar på motion angående ny äldreomsorgsplan

Föredragna handlingar

Motion lämnad av Moderaterna.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-04-20.

Redogörelse

I motionen föreslås att en ny äldreomsorgsplan utarbetas utifrån den
budget som antagits av fullmäktige för 2016.
Socialnämnden har beslutat att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram
ny äldreomsorgsplan, med framtida inriktning på äldrebostäder i
kommunen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att notera uppdraget till socialförvaltningen att arbeta fram förslag till ny
äldreomsorgsplan, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 107
Utskottet § 105
Utökad samverkan mellan Sävsjö och Vetlanda kommuner inom
det kommunaltekniska området

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Rosander, VD Vetab och och Sävsjö
Energi AB samt Marcus Tingvall, tillförordnad teknisk chef Sävsjö
kommun.
1. Rörelseöverlåtelseavtal mellan Sävsjö kommun och Sävsjö
Energi AB.
2. Bolagsordning Sävsjö Energi AB.
3. Aktieägaravtal Sävsjö Energi AB.
4. Bolagsordning Vetlanda Energi och Teknik AB.
5. Skiss över organisationen.
6. Förstudie VA och RH.
7. Varumärkesanalys.
8. Beräkning utökad borgensram.

Redogörelse

Förslaget innebär att Sävsjö kommun 2017-01-01 avser flytta sin
verksamhet inom vatten och avlopp (VA) och renhållning (RH),
innefattande anläggningar och drift av dessa, från kommunal förvaltning
över till Sävsjö Energi AB, Seab. För att kunna hantera driften av
verksamheten på ett enkelt, rationellt och kostnadseffektivt sätt föreslås
att VA-personal från Sävsjö kommun (6 personer) samt personal på
Seab (11 personer) flyttas över till Vetab.
Därmed föreslås att Vetab sköter driften av Seabs samtliga
verksamheter och anläggningar och samarbetet kommer regleras i
aktieägaravtal och samarbetsavtal. I samband med överflytt av VA/RH
föreslås Vetab och Seab att byta bolagsnamn till Njudung Energi
Vetlanda AB respektive Njudung Energi Sävsjö AB, för att på så sätt
jobba under ett gemensamt varumärke, Njudung Energi.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunstyrelsen
beslutar
att besluta enligt nedan:
1. Förslag till Rörelseöverlåtelseavtal för Vatten- och
avloppsverksamhet samt Renhållningsverksamhet i Sävsjö kommun
enligt bilaga 1 godkänns.
2. Förslag till bolagsordning för Sävsjö Energi AB enligt bilaga 2
godkänns.
3. Förslag till Aktieägaravtal för Sävsjö Energi AB enligt bilaga 3
godkänns.
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KS § 107 forts
Utskottet § 105 forts
4. Personal inom VA i Sävsjö Kommun (6 personer) enligt LAS bereds
tillfälle att övergå till anställning i Vetab fr.o.m. 2017-01-01.
5. Personal inom Sävsjö Energi AB (11 personer) enligt LAS bereds
tillfälle att övergå till anställning i Vetab fr.o.m. 2017-01-01.
6. Förslag till ändring av företagsnamn från Sävsjö Energi AB till
Njudung Energi Sävsjö AB fr.o.m. 2017-01-01 godkänns.
7. Förslag till utökad borgensram, med 100 Mkr med anledning av
överlåtelse av VA-verksamheten, som innebär att Sävsjö kommun
såsom för egen skuld ska ingå borgen för Sävsjö Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 Mkr
jämte därpå löpande ränta och kostnader godkänns.
8. Arrendeavtal/nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan Sävsjö
kommun och Sävsjö Energi AB för den mark som behöver
disponeras av VA-verksamheten och som fortsatt ska ägas av
Sävsjö kommun.
9. Till Vetlanda kommunfullmäktige nominera en ledamot samt en
suppleant till styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB, fr.o.m.
2017-01-01 och fram t.o.m. ordinarie årsstämma 2019, av de valda
styrelseledamöterna i Sävsjö Energi AB.
Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 108
Utskottet § 106
Årsredovisningar förvaltade stiftelser

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Granskningsrapport för år 2015.
Årsredovisningar förvaltade stiftelser

Redogörelse

Årsredovisningarna för Stiftelsen Gerda Petterssons, Stenshult,
minnesfond, Stiftelsen Donationsgårdarna, Sävsjö kommuns sociala
stiftelse, Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan samt
Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus är nu reviderade av
utsedd revisor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna 2015 års upprättade årsredovisningar för de av Sävsjö
kommun förvaltade stiftelserna.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 109
Utskottet § 107
Inrättande av bemanningsenhet

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att införa en
bemanningsenhet för att hantera kommunens vikariebehov.
Bemanningsenheten föreslås organiseras under kommunledningskontoret, personal och kommunikation, som en projektorganisation
under två år. Medel har budgeterats från och med 2017. För att klara
förberedelser till införandet 2017-01-01 behöver enhetens
administrativa funktioner träda i tjänst senast 2016-10-01, varför medel
behöver tillskjutas för att täcka kostnader under år 2016.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för täckning av kostnader under verksamhetsåret 2016, anvisa
450 000 kronor genom utökning av årets driftbudget.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 110
Utskottet § 108
Sammanträdesdagar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
dess utskott år 2017

Föredragen handling

Förslag på sammanträdesdagar 2017.

Redogörelse

Förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för allmänna och
tekniska ärenden har tagits fram.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott
för 2017.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott
för 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2017.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

51.2015.214

Sida

15 (26)

KS § 111
Utskottet § 109
Detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Utlåtande detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl. fastigheter.
Antagandehandling.
Kartskiss.

Redogörelse

Förslaget till ny detaljplan har varit på granskningsremiss till och med
2016-05-16. I granskningsutlåtandet sammanfattas och bemöts de
inkomna synpunkterna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ta upprättat granskningsutlåtande som sitt eget, samt
att anta detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl,

Delges:
Kommunstyrelsen

Christer Sjögren (S) deltar inte i ovannämnda beslut.
-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i ovannämnda beslut.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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141.2016.107

Sida
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KS § 112
Utskottet § 118
Nybyggnation i kvarteret Kopparslagaren, Sävsjö

Redogörelse

Sävebo AB avser att det uppföra lägenheter i centralt läge med
anpassning för en målgrupp som avser att bo kvar en stor del av livet.
Det innebär hög standard och en god tillgänglighet.
Styrelsen för Sävebo AB begär ägarnas direktiv i ärendet, eftersom
byggnation i denna omfattning innebär ett stort åtagande för bolaget.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till Sävebo AB:s förslag till nybyggnation i kv
Kopparslagaren, Sävsjö.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

140.2016.045

Sida

17 (26)

KS § 113
Utveckling industrilokaler, utökad borgen AB Sävsjö
Industribyggnader

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher VD AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

Styrelsen i AB Sävsjö Industribyggnader har beslutat att begära utökad
kommunal borgen för en tillbyggnad på fastigheten Skruven 1. Detta
innebär en utökning av byggnaden med ca 4800 kvm och innebär att
företaget ökar sin produktion och att ett åttiotal ytterligare arbetstillfällen
skapas.
AB Sävsjö Industribyggnaders styrelse hemställer därför nu att bolagets
borgenslimit utökas med 120 miljoner från nuvarande 280 miljoner till
sammanlagt 400 miljoner kronor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Sävsjö Industribyggnaders
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 miljoner
kronor, vilket innebär en utökning med 120 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

2016-06-07

Sammanträdesdatum

145.2016.253

Sida
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KS § 114
Försäljning av industrimark

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.
Förslag till köpeavtal.
Kartskiss

Redogörelse

Holms Trävaror/Fanérimporten AB vill köpa in planlagd industrimark till
sin fastighet Charkuteristen 3 med adress Skepperstadsvägen 7.
Marken utgörs av råmark om ca 14 500 kvm.
Ordföranden föreslår följande vid dagens sammanträde
att godkänna föreliggande köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Jan Holmqvist att underteckna köpeavtalet.
Christer Sandström (C) yrkar återremiss för ytterligare beredning
avseende tomtstorleken på föreslagen försäljning.
Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde mot Christer Sandströms yrkande om återremiss och
finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Jan Holmqvist att underteckna köpeavtalet.

Delges:
Kommunfullmäktige

Christer Sandström (C) reserverar sig mot beslutet.
Mats Hermansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ovannämnda beslut.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

150.2015.311

Sida
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KS § 115
Utskottet § 110
Gång- och cykelväg Rörvik (väg 744)

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Arbete pågår för närvarande med att se över möjligheter till byggnation
av gång- och cykelbana utmed väg 744 i Rörvik vid Allgunnen. I detta
ingår att ta fram vägplan för ny gång- och cykelväg samt upphandling
av konsult för att ta fram kalkyl och bygghandlingar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att i samverkan med
Trafikverket ta fram vägplan, bygghandlingar samt kostnadsförslag för
gång- och cykelväg vid väg 744 i Rörvik.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

134.2016.010

Sida

20 (26)

KS § 116
Utskottet § 111
Utvecklingsplan Rörviks samhälle

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Rörviks samhälle är förmodligen den tätort i kommunen som mest är i
behov av åtgärder för att vara fortsatt livaktig. Befolkningen har gradvis
minskat och den samhälleliga servicen minskat. Samtidigt är Rörvik ett
samhälle med stor utvecklingspotential.
Förslag finns nu att genomföra en studie som ska resultera i en konkret
utvecklingsplan för Rörviks samhälle.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att i samråd med
samhällsföreningen arbeta fram en utvecklingsplan för Rörviks samhälle
för redovisning till kommunstyrelsen senast december 2016, samt
att för ändamålet anslå 50 000 kronor från kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda behov.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Rörviks samhällsförening
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

135.2016.220

Sida
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KS § 117
Utskottet § 112
Bostadsbyggande

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Företag i Sävsjö och kommunen som arbetsgivare har stort behov av
att rekrytera arbetskraft inom de närmaste åren och det är angeläget att
det finns bostäder att erbjuda.
I Sävsjö kommun finns gott om detaljplanerade områden för
bostadshus, där kommunen själv kan bygga men aktivt arbete behövs
för att engagera även privata aktörer att börja nyproducera.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att genomföra markanvisningstävling för bostadshus på Sturevallen i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

63.2016.210

Sida
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KS § 118
Utskottet § 113
Upphävande av tomtindelning kvarteret Borgen

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Lundquist, samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Kommunen har för avsikt att bygga ut gruppboendet i kvarteret Borgen.
Kvarteret omfattas av tomtindelning vilket låser fastigheternas
utformning. Utbyggnaden innebär att fastigheten behöver utökas och en
planändring måste därför komma till stånd. Förslaget har varit på
samrådsremiss till 2016-05-02.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta samrådsredogörelsen som sin egen,
att 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

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

45.2016.106

Sida
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KS § 119
Utskottet § 114
Samråd budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019 Höglandets
kommunalförbund

Föredragna handlingar

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 avseende Höglandets
kommunalförbund.
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Höglandets
kommunalförbund 2016-05-20 § 17.

Redogörelse

Direktionen för Höglandets kommunalförbund har för samråd
överlämnat förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.
Efter beslut i Höglandets kommunalförbund återkommer ärendet för
godkännande av medlemskommunerna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Höglandets
kommunalförbund

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

28.2016.406

Sida
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KS § 120
Utskottet § 115
Yttrande ”En översyn av tobakslagen”

Föredragna handlingar

Remiss.
Yttrande upprättat av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Socialdepartementet har skickat ovannämnda utredning på remiss, en
av remisskommunerna är Sävsjö. Ett förslag i remissen är att snus inte
längre kommer att omfattas av livsmedelslagstiftningen, vilket förändrar
kommunens tillsynsansvar. Sävsjö kommun ser det angeläget att vid
extra kostnader måste detta finansieras via en förstärkning av
kommunsektorns statsbidrag i motsvarande omfattning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom förslaget till yttrande över ”En översyn av
tobakslagen, SOU 2016:14” och därmed göra det till sitt eget.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Socialdepartementet

Justerandes sign

----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

51.2016.040

KS § 121
Utskottet § 116
Personalstatistik och ekonomiuppföljning april 2016

Föredragna handlingar

Personalstatistik och ekonomiuppföljning april 2016.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personalstatistik och
ekonomiuppföljning april 2016.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 122
Anmälningsärenden
a)

Beslut

Protokoll från sammanträden med kommunstyrelsens utskott
2016-05-09/10 , 2016-05-17 och 2016-05-24.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga föreliggande protokol till handlingarna.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

