SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

2015-12-01
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Jan Holmqvist, kommunchef
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Åke Blomqvist, personalchef § 159
Lars-Göran Andersson, räddningschef § 156
Ulla Andersson Jarl, funktionschef kris och beredskap/
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Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 160, 163, 167
Matilda Henriksson, (C) ej tjänstgörande ersättare
Rolf Gustavsson (C) ej tjänstgörande ersättare
Alexandra Wikström Kelemen (M) ej tjänstgörande ersättare
Kristina Jönsson (V) insynsplats
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

224.2015.003

2015-12-01

KS § 154
Utskottet § 213
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Föredragna handlingar

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Tjänsteskrivelse upprättad av Per Thörnqvist.

Redogörelse

Under 2014/2015 gjordes viktiga förändringar i kommunallagen vilka
föranlåter revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. I
ovannämnda tjänsteskrivelse redogörs för de ändringar som är
aktuella.

Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande arbetsordning för kommunfullmäktige i Sävsjö
kommun från och med 2016-01-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

158.2015.003

2015-12-01

KS § 155
Utskottet § 214
Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Föredragna handlingar

Förslag till biblioteksplan.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22 § 63.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.
Remissvar från utvecklingsavdelningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt socialnämnden.

Redogörelse

Den 1 januari 2014 trädde den nya bibliotekslagen i kraft. Enligt lagen
ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom
biblioteksområdet. Sävsjö kommuns biblioteksplan beskriver
utvecklingsbehov och möjligheter för åren 2015-2018.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande biblioteksplan 2015-2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

175.2015.170

2015-12-01

KS § 156
Utskottet § 216
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef.
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019.
Styrdokument krisberedskap, Sävsjö kommun 2015-2018.
Myndighetsutövning/förebyggande insatser, delprogram.
Operativa insatser, delprogram.

Redogörelse

Handlingsprogrammen beskriver övergripande Sävsjö kommuns
arbete med att förebygga, planera för, hantera och följa upp olika typer
av samhällsstörningar under åren 2016-2019. Syftet är att tydliggöra
mål, organisation och processer för skydd och säkerhetsarbete i
kommunen kopplat till de risker som finns för olika typer av
samhällsstörningar, så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande handlingsprogram för skydd och säkerhet
2016-2019 tillsammans med Plan för förebyggande arbete och
myndighetsutövning, plan för operativa insatser och styrdokument för
krisberedskap.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

241.2015.142

2015-12-01

KS § 157
Utskottet § 217
Hemsändningsbidrag

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i
lands- och glesbygd. Bidraget gäller för butiker i landsbygd, det vill
säga utanför Sävsjö tätort.
Regler för hemsändningsbidrag:
 Hemsändningen avser hushåll med längre än 3 km till närmsta
livsmedelsbutik.
 Ersättning kan även ges till personer med kortare avstånd om
särskilda skäl föreligger.
 Bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka.
 Hemsändningen organiseras av
butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt.
 Hemsändningen gäller från den butik som är närmast bostaden
och som erbjuder denna service.
 Bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta ovanstående regler för hemsändning,
att höja beloppet från nuvarande 60 kronor per hemsändning till 100
kronor per hemsändning, samt
att hemsändningsbidraget finansieras ur utvecklingsavdelningens
anslag för hemsändning.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

227.2015.109

2015-12-01

KS § 158
Utskottet § 218
Svar på medborgarförslag om aktiv förvaltning i offentliga bolag

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson.

Redogörelse

I medborgarförslaget föreslås att aktiv förvaltning ska införas i
kommunala bolag och att sälja fastigheter för att klara nödvändiga
investeringar utan att öka skuldsättning och borgensåtagande.
Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt
bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen och tillgodose olika
bostadsbehov.
En aktiv fastighetsförvaltning skulle kunna vara aktuell, principer för
detta bör dock vara noggrant fastställda och utredda.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att frågan om aktiv fastighetsförvaltning tas med i kommande
diskussioner om ägardirektiv och samordnad fastighetsförvaltning i
kommunen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

132.2015.105

2015-12-01

KS § 159
Utskottet § 226
Kommunikationspolicy

Föredragen handling

Förslag till kommunikationspolicy.
Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Redogörelse

En kommunikationshandbok har arbetats fram av personal- och
kommunikationsavdelningen. Den innehåller policy, strategi och
dokument som styr kommunens interna och externa kommunikation
samt en grafisk profil.
Det beslutades att dela upp handboken i olika avsnitt. Den grafiska
profilen är godkänd. Kommunikationspolicyn återremitterades och
vissa ändringar har gjorts.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2015-12-01.

Delges:
Kommunstyrelsen
-----Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande kommunikationspolicy.

Delges:
Kommunfullmäktige
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

139.2015.840

2015-12-01

KS § 160
Utskottet § 221
Turismverksamheten

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson.

Redogörelse

På grund av kostnads- och resurseffektivisering förlängs inte det
nuvarande hyresavtalet för Mötesplats Sävsjö. För att hitta en bra och
långsiktig lösning för turismverksamheten föreslås att en utredning
genomförs. Som grund till denna ligger affärsplanen för turism som
antogs under 2013.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att arbeta fram ett långsiktigt
förslag på turismverksamhet i kommunen, samt
att redovisa detta förslag senast i mars 2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

237.2015.133

2015-12-01

KS § 161
Utskottet § 219
Extra statsbidrag flyktingmottagande

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

I en proposition från regeringen föreslås att Sävsjö kommun ska
erhålla 34,8 miljoner kronor som ett engångsbelopp för att täcka
kostnader för mottagande av flyktingar i kommunen. Bidraget kan
användas både till tillfälliga utökningar inom ramen för driftsbudgeten
och till mer långsiktiga investeringar.
För att säkerställa att dessa medel används på ett sätt som långsiktigt
gynnar kommunen och dess invånare föreslås följande arbetsgång:

Förslag

1.

Medlen ställs till kommunstyrelsens förfogande.

2.

En arbetsgrupp under ledning av ekonomichef Bert Runesson
och med berörda förvaltningschefer och chefer för kommunala
bolag bildas, med uppdraget att komma med förslag på hur
medlen bör användas.

3.

Förslaget presenteras för kommunstyrelsen i januari 2016 och
bereds därefter på sedvanligt sätt genom remissförfarande till
berörda nämnder och bolagsstyrelser.

4.

Först efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
kan medlen användas i verksamheten.

5.

Kommunstyrelsen kan besluta om att använda en mindre del
av statsbidraget för att täcka eventuella akuta kostnader för
flyktingmottagande även under utredningstiden.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att besluta i enlighet med ovanstående förslag, samt
att anmäla vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

237.2015.133

2015-12-01

KS § 162
Utskottet § 223
Beslut med anledning av flyktingsituationen i Europa

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

Med det stora antal asylsökande som idag kommer till Sverige är det
viktigt att beslut om mottagande tas på en nivå som skapar
förutsättningar för helhetssyn och samordning. I skrivelsen föreslås att
kommunstyrelsen ska ta beslut i dessa ärenden efter samråd med
berörda nämnder och styrelser.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att samtliga övergripande beslut som rör mottagande av flyktingar i
Sävsjö kommun ska avgöras av kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

239.2015.014

2015-12-01

KS § 163
Utskottet § 225
Yttrande Regionalt trafikförsörjningsprogram

Föredragen handling

Remissutgåva – Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings
län.
Remissyttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Enligt beslut i riksdagen ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet
(RTP) ska beskriva mål och inriktning för all regional kollektivtrafik.
Region Jönköping har utarbetat en remissversion av ett reviderat
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2015-12-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande remissyttrande om Regionala
trafikförsörjningsprogrammet

Delges:
Region Jönköpings län

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

54.2015.106

2015-12-01

KS § 164
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns
budget 2016

Föredragna handlingar

Skrivelse från Mediacenter Jönköpings län.

Redogörelse

Samråd ska ske med medlemmarna inom Mediacenter Jönköpings län
innan budget fastställs.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Mediacenter

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2015.040

2015-12-01

KS § 165
Utskottet § 224
Personaluppföljning- och ekonomiuppföljning oktober 2015

Föredragna handlingar

Personaluppföljning-och ekonomiuppföljning oktober 2015.

Redogörelse

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

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2015.040

2015-12-01

KS § 166
Dispensansökningar

Föredragna handlingar

178/2015 Lärare SVA, Aleholmskolan, 100 %, tillsvidare
179/2015 Lärare grundskolans senare år, Aleholmskolan, 100 %,
tillsvidare
180/2015 Gymnasielärare, Aleholmskolan 100 %, tillsvidare
181/2015 Speciallärare/specialpedagog, Aleholmskolan, 100 %,
tillsvidare
182/2015 Lärare grundskolans senare år, Aleholmskolan, 100 %,
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 178-182/2015.
------

Delges:
Personalavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-01

KS § 167
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
Beslut

Protokoll från sammanträde med utskottet 2015-11-17.
Utvärdering sommarjobbsförmedling 2015. 100.2015.023
Socialnämnden.
Sverigeförhandling och strategi järnvägar.
Investeringar tekniska förvaltningen, prioriteringar.

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

Detta är kommunstyrelsens sista sammanträde före julhelgerna och
ordföranden tackar för gott samarbete under året och tillönskar
ledamöter en God Jul och Gott Nytt År.

------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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