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KS § 152
Upphävande av tidigare investeringsbeslut

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse med tillhörande förteckning upprättad av Marie
Hogmalm, ekonomichef.

Redogörelse

I budgetbeslutet för år 2017 fanns med investeringsanslag för projekt
både för 2017 och 2018. En del projekt har inte genomförts under
budgetåret. Detta medför att anslag ligger outnyttjade. Om projektet
fortfarande är aktuellt och planeras att genomföras, har uppmaningen
varit att ta med projektet i förslaget till investeringsbudget för år 2018.
Eftersom budgetbeslutet för 2017 även innefattade investeringsbeslut
för 2018 och att årets budgetbeslut även omfattar 2018 måste förra
årets beslut för 2018 återkallas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende de i bilaga
upptagna investeringsprojekten vilka sammanlagt uppgår till
50 940 000 kronor.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------
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KS § 153
Utskottet § 190
Verksamhetsplan 2018 – med utblick mot åren 2019-2020

Föredragna handlingar

Verksamhetsplan 2018 – med utblick mot åren 2019-2020

Redogörelse

Arbete med verksamhetsplan 2018 pågår.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 31 oktober.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
”Verksamhetsplan 2018 – med utblick mot åren 2019-2020”

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa verksamhetsplan och driftsbudget för 2018 med utblick
2019-2020, investeringsbudget 2018 och 2019 och taxor i enlighet med
beslut i kommunfullmäktige 2017-06-26, § 73 med följande justeringar;
Kommunstyrelsens budget justeras med:
+81 tkr i kompensation för lönekostnadsökning
+181 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
Tekniskt utskotts budget justeras med:
+260 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
Myndighetsnämndens budget justeras med:
- 64 tkr i minskad kompensation för lönekostnadsökning
+83 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
Överförmyndarnämndens budget justeras med:
+8 tkr i kompensation för lönekostnadsökning
+23 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
Kultur- och fritidsnämndens budget justeras med:
+68 tkr i kompensation för lönekostnadsökning
+70 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
+2 370 tkr omflyttning av kostnadsansvar för idrottshallar från
BUN
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Barn- och utbildningsnämndens budget justeras med:
+1 504 tkr i kompensation för lönekostnadsökning
+1 395 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
-2 370 tkr omflyttning av kostnadsansvar för idrottshallar till KoF.
+500 tkr omflyttning av kost budget från SOC
+623 tkr i kompensation för ökade skolskjutskostnader
-189 tkr efter justering av barn- och elevantal
Socialnämndens budget justeras med:
-1 088 tkr i minskad kompensation för lönekostnadsökning
+1 523 tkr i kompensation för ökat PO-pålägg
-500 tkr omflyttning av kost budget till BUN
Finansförvaltningens budget justeras med:
- 1 681 tkr i minskad pensionskostnad enl prognos från Skandia
2017-08-31
+2 200 tkr i ökade avskrivningskostnader
- 1 850 tkr i minskade skatteintäkter och generella statsbidrag
+749 tkr i ökade finansiella intäkter (borgensavgifter)
Resultatet för 2018 minskas med -6 098 tkr och prognos för 2019 och
2020 med -932 tkr respektive -779 tkr.
att anta taxa gällande upplåtelse av torgplats och begagnande av
allmän plats från och med 2018-01-01,
att anta VA-taxa 2018 för Sävsjö kommun, upprättad av Njudung Energi
från och med 2018-01-01,
att den maxtaxa för äldre- och omsorgsavgifter med 0,48 gånger
prisbasbeloppet som gäller för 2017 också ska gälla under 2018,
att avgifterna för serveringstillstånd bibehålles på 2017 års nivå,
att fastställa följande finansiella mål för Sävsjö kommun
Driftsöverskottet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara >
2% av skatteintäkter och kommunekonomisk utjämning.
Investeringar ska i genomsnitt under en treårsperiod vara <
årets resultat och avskrivningar tillsammans.
Oförändrad kommunalskatt.
att fastställa följande styrtal till kommunfullmäktiges övergripande mål:
Kommunfullmäktiges mål kopplade till utvecklingsstrategin:

Justerandes sign
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KS § 153 forts
1. Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet
2. Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk
hushållning.
3. Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen
som i möten med medborgare.
4. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja
organisationen med god kompetens.
Styrtal:
1 a. Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller
över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet (KKiK mått 1-3)
1 b. Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för
sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen.
(KKiK mått nr 33)
1.c. Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasieskolan ska vara minst 90% (KKiK mått nr 17)
1.d. Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten
under en 14 dagars period ska vara lägre än föregående år
(KKiK mått nr 10)
2 a. Varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att
effektivisera sin verksamhet med minst 1 % (får behålla halva
effektiviseringen)
2.b. Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av
administration och fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.
2.c. Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20%.
(utgångsläge år 2016)
2.d. Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen
med 25 %. (utgångsläge år 2016)
3 a. Vi ska hamna på medel eller över medel om hur god kommunens
webbinformation är till medborgarna (KKiK mått nr 13)
3 b. Vi ska hamna på medel eller över medel om hur väl kommunen
möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling
(KKiK mått nr 14).
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3.c. Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen
med 5 tjänster under 2018.
4 a.. Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med
25 %. (utgångsläge år 2016)
4 b. Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen
till 60 % under 2018.
4.c . Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med
5 % enheter under 2018.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att fastställa kommunfullmäktiges mål och styrtal som sina egna.

Kommunstyrelsen tekniskt utskott – mål och styrtal 2018
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande mål för
kommunstyrelsens tekniska utskott:
Nämndens mål:
o Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård
o Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra
energibesparingar i verksamheten.
o Att maten som serveras ska upplevas som god
o Att samtliga medarbetare inom enheterna gata/park och kommunal
service rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare
Mätning av mål
o Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året
o Genomföra minst 5 energibesparande insatser under året
o Minsta värde 3,5 (NKI-skala 1-4)
o Minst 90 % av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar
Sävsjö kommun som arbetsgivare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunstyrelsens tekniska utskotts mål och mätning av
dessa enligt redovisningen ovan
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Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

Sida

7 (20)

KS § 153 forts

Övriga nämnder ‐ nämndmål och styrtal 2018
Enligt utvecklingsstrategin ska nämnder ta fram nämndmål och styrtal
inför 2018
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa lämnade mål och styrtal från socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden samt myndighetsnämnden.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----
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KS § 154
Utskottet § 182
Svar på medborgarförslag om att minska antal självmord

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-08-23 § 69.
Tjänsteskrivelse upprättad av Miriam Markusson Berg, socialchef.

Redogörelse

Medborgarförslaget berör flera olika strategier för att minska antalet
självmord och behovet av att ta fram en handlingsplan.
Inom Region Jönköping finns ett antal samverkansprogram, som kan
kopplas till det suicidpreventiva arbetet. Syftet är tidig upptäckt och
behandling av depression samt identifiering och behandling av
riskgrupper.
Ett av målen i Sävsjö kommuns handlingsprogram för skydd och
säkerhet är att antalet suicid och suicidförsök ska vända nedåt genom
ökad kunskap och förebyggande insatser i samhällsmiljön.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt socialnämnden att upprätta en handlingsplan för att
minska antalet suicid,
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige med resultaten av
arbetet, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----
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KS § 155
Utskottet § 183
Svar på medborgarförslag om paviljonger som mötesplatser

Föredragen handling

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-10-02 § 94.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Förslaget innebär att paviljonger byggs som kan fungera som öppna
mötesplatser i Sävsjö kommun för ungdomar och övrig allmänhet.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att mötesplatser anordnas och
framhåller att platser av denna typ bör planeras strategiskt och
harmonisera med övrig utveckling av samhället.

Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att hänvisa ärendet till utvecklingsavdelningen för att på lämpligt sätt
hanteras i arbetet med centrumutveckling, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 156
Utskottet § 184
Delårsrapport per 2017-06-30 Höglandets kommunalförbund

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag Höglandets kommunalförbund, direktionen
2017-09-29 § 43.
Delårsrapport Höglandets kommunalförbund 2017-06-30.
Rapport avseende granskning av delårsrapport 2017-06-30.
Revisorernas bedömning av delårsrapport.

Redogörelse

I protokollsutdraget redogörs för verksamheten. Delårsrapporten
är skickad till medlemskommunerna för godkännande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för Sävsjö kommuns del godkänna föreliggande delårsrapport för
Höglandets kommunalförbund.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----
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KS § 157
Utskottet § 185
Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings
län, (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Föredragna handlingar

Protokoll från Välfärdsrådet 2017-05-04 § 9.
Remissyttrande upprättat av Stefan Gustafsson, Välfärdsrådets
ordförande och Therese Rostedt, utvecklingsledare socialförvaltningen.

Redogörelse

I mars 2016 antog regeringen en ny nationell ANDT-strategi (”En
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken
2016-2020”. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ”Ett samhälle
fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Ett flertal
myndigheter, ideella organisationer i samverkan med representanter
från kommunerna i länet under 2016 tagit fram föreliggande förslag till
handlingsplan för Jönköpings län.
Välfärdsrådet ställer sig bakom förslag till regional handlingsplan för det
ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande Handlingsplan för det ANDT-förebyggande
arbetet i Jönköpings län 2017-2021.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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KS § 158
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sävsjö kommun

Föredragen handling

Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sävsjö kommun.

Redogörelse

Enligt nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sävsjö
kommun (beslutade i kommunfullmäktige
1995-09-18, § 65) framgår att:
Torghandel får ske på Stora Torget i Sävsjö onsdagar, fredagar
och lördag 08,00 – 15,00.
Med anledning av förfrågningar om placering av matvagnar
föreslår utvecklingsavdelningen en revidering av lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Sävsjö kommun.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sävsjö
kommun.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------
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KS § 159
Hantering av matvagnsförfrågningar

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

För att främja nyföretagandet i kommunen föreslås en förändrad
hantering av matvagnsförfrågningar samt en ändring av lokala
ordningsföreskrifter för Torghandel i Sävsjö kommun.
Försäljaren föreslås få tillstånd på respektive plats för ett år i
taget. Ansökan och samordning föreslås administreras av
näringslivsstrategen under förutsättning att
- det möter myndighetskrav
- det harmoniserar utseendemässigt och
placeringsmässigt med centrummiljön
Försäljaren betalar erforderlig kommunal taxa för platsen samt
beräknad kostnad för el- och vattenförbrukning.
Vid kommunstyrelsens överläggning framgår att det på Stora
Torget bör medges en hjulburen matvagn och vid Konsumtroget
en hjulburen matvagn utöver plats för vagn som försäljer fisk och
skaldjur med mera. Det finns också anledning att medge
placering av en hjulburen vagn vid torget i Vrigstad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna hantering och plats för matvagnsförsäljning,
innebärande två platser för hjulburna matvagnar på
Konsumtorget, en plats för hjulburen matvagn på Stora Torget i
Sävsjö och en på torget i Vrigstad, samt
att uppdra till näringslivsstrateg i Sävsjö kommun att pröva
förfrågningar årsvis utifrån dessa förutsättningar

Delges:
Serviceförvaltningen
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

52.2017.820

Sida

14 (20)

KS § 160
Utskottet § 186
Allaktivitetscenter – öppen ungdomsverksamhet

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-10-02 § 91.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden bedriver sedan mars 2017 fritidsgård på
Sävsjö Skyttecenter och har även tagit över driften av
upplevelseverksamheten på anläggningen.
I samband med detta utreds ett framtida allaktivitetscenter där ett antal
befintliga anläggningar har utretts som tänkbara. Sävsjö Skyttecenter
anses ha de bästa förutsättningarna för att utvecklas i den önskade
riktningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anvisa 250 000 kronor för utrednings- och planeringsarbete av
allaktivitetscenter på Skyttecenter, samt
att kostnaden belastar anvisade medel för allaktivitetscenter i
kommunledningskontorets investeringsbudget 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 250 000 kronor för utrednings- och planeringsarbete av
allaktivitetscenter på Skyttecenter,
att kostnaden finansieras via integrationsfonden 2017/2018, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen innan projektering för
ombyggnad påbörjas.

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Integrationsstrategen
Utvecklingsavdelningen - - - - -

Justerandes sign
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KS § 161
Utskottet § 187
Statsbidrag för extratjänster, medel ur integrationsfonden

Föredragen handling

Tjänsteskrivelser upprättade av Eva Svensson, integrationsstrateg och
Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO/SIA.

Redogörelse

Regeringen avsätter i höstens budgetproposition medel för att stärka
skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting/regioner
som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden.
I nuläget står respektive förvaltning/enhet för PO-pålägget som för 2017
uppgår till 38,33 procent.
I tjänsteskrivelsen föreslås att beskrivet statsbidrag bör användas för att
täcka PO-kostnader, så att respektive förvaltning/enhet inte står för
några kostnader i samband med att extratjänster tillsätts inom de
kommunala verksamheterna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att det extra statsbidraget om 496 164 kronor används till att täcka
PO-pålägget för extratjänster, samt
att resterande medel anvisas från integrationsfonden för att täcka
kostnaderna för att underlätta så fler individer kommer ut i
arbetsmarknadsåtgärder, extratjänst inom de kommunala
förvaltningarna ca 1 500 000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Socialförvaltningen
Integrationsstrategen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

81.2017.133

Sida
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KS § 162
Utskottet § 188
Ansökan om medel ur integrationsfonden, överförmyndarnämnden

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelser upprättade Eva Svensson, integrationsstrateg och
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, chef överförmyndarverksamheten.

Redogörelse

Överförmyndarnämnden ansöker om medel avseende ökade kostnader
för ökat flyktingmottagande. Medel är tidigare beviljade för delar av år
2016 och år 2017. Föreliggande ansökan avser år 2018.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överförmyndarnämnden ges 460 000 kronor för 2018, till
extrakostnader för ökat flyktingmottagande.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Överförmyndarnämnden
Integrationsstrategen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

52.2017.820

Sida
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KS § 163
Utskottet § 189
Minigolfbanor i Vallsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef samt Ola Bengtsson, förvaltningschef
serviceförvaltningen.

Redogörelse

Vid fastighetsbildning i Vallsjön kommer en stor del av den befintliga
minigolfbanan behöva tas bort vid Vallsjöbaden. Den befintliga
minigolfanläggningen, som ägs av Sävsjö kommun, är över 20 år
gammal och i behov av ständigt underhåll. En flytt av befintliga banor
bedöms inte möjlig.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsens besluta
att anvisa totalt 300 000 kronor, varav 150 000 kronor anvisas från
kommunstyrelsens investeringsanslag för detaljplanering Vallsjön, och
150 000 kronor hanteras inom budgeten för samlade investeringsmedel
för gata/parkenheten, samt
att tomter som säljs på den så kallade fotbollsplanen, får disponeras
från och med 2018-09-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla utskottets förslag.
Delges:
Utvecklingsavdelningen
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
IOGT-NTO/Bengt Isaksson - - - - -

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

5.2017.530

Sida
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KS § 164
Sävsjö kommuns remissyttranden avseende regional
transportplan och nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Föredragna handlingar

Remiss av regional transportplan för Jönköpings län 2018-2019 från
Region Jönköpings län.
Remiss – förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 från
Trafikverket.
Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef

Redogörelse

Sävsjö kommun har getts tillfälle att yttra sig över ovanstående
remisser.
Sävsjö kommun kommenterar särskilt prioriterat vägnät där Riksväg 30
lyfts fram som ett mycket angeläget huvudstråk. Denna väg bör ges
kapacitets- och säkerhetsförbättringar. En utbyggnad till 2+1 väg
förordas.
När det gäller järnvägstrafik är det viktigt att Södra stambanan ges en
genomgripande upprustning så att person- och godstrafik långsiktigt
kan fungera stabilt. Kapacitetsförbättringarna på Jönköpingsbanan ska
genomföras i sin helhet och prioriteras innan andra banor ansluts till
denna.

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom remissyttrandet till Region Jönköpings län
avseende Regional Transportplan Jönköpings län 2018-2029, samt
att ställa sig bakom inspel till Region Jönköpings län avseende Förslag
till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Region Jönköpings län
Trafikverket

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

38.2017.002

Sida
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KS § 165
Delegation gällande centrala kompetensförsörjningsmedel

Föredragen handling

Underlag för centrala kompetensutvecklingsmedel, utbildning gällande
elev.

Redogörelse

Medel är avsatta under år 2017 till kompetensutveckling. Kommunchef
Jan Holmqvist har getts delegation att anvisa medel för
kompetensutveckling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Berörda

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-10-31

Sammanträdesdatum

Sida

20 (20)

KS § 166
Anmälningsärenden
a)

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott
2017-10-17.

b)

Studiebesök, Rörviks Finmekanik, Rörviks skola/förskola.

c)

Protokoll:
 Bolag
 Kommunala rådet för pensionärsfrågor.

d)

Ny ordinarie ledamot i Kommunala rådet för funktionshinder
frågor. 8.2017.111

e)

Bemanning på socialförvaltningen.

f)

Samtal om rutin och nivå för framtagande av taxa för
serveringstillstånd.

g)

Kommunala fastigheter.

Kommunstyrelsen beslutar
att avseende b) kommunstyrelsen vid nästa sammanträde informeras
angående ombyggnaden av Rörviks skola,
att avseende e) och f) inbjuda till samtal med företrädare för
socialnämnd och förvaltning om serveringstillstånd och
personalsituation, samt
att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.
Delges:
Sävebo
Socialnämnden
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

