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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

267.2013.250

2014-01-07

KS § 1
Utskottet § 249
Förvärv och iordningställande av markområde i anslutning till
Kommunalhuset i Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse och skiss upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.

Redogörelse

Området mellan före detta järnvägsstationen och Kommunalhuset i
Sävsjö är i behov av upprustning. Sävsjö kommun har inte
äganderätten fullt ut till marken. Färdigställandet bör ligga i
anslutning till Jubileumsåret 2014 och firandet av Södra stambanan
150 år samt Sävsjö kommun 40 år. Kostnaden för iordningställande
av nya parkeringsplatser och förnyelse beräknas till ca 350 000
kronor. En undersökning ska göras om möjligheten att också i
samband med detta ordna 2 laddningsstolpar för elbilar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende fastigheterna Eksjöhofgård 7:8, Eksjöhofgård 9:4 och
Eksjöhofgård 9:5,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen,
att anslå 190 000 kronor för finansiering av aktuellt markförvärv
genom utökning av 2014 års investeringsbudget, samt
att kostnaden för förnyelseåtgärder och parkering, ska belasta
befintligt investeringsanslag gällande upprustning av Sävsjö
stationsområde.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende fastigheterna Eksjöhofgård 7:8, Eksjöhofgård 9:4 och
Eksjöhofgård 9:5,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen,
att anslå 190 000 kronor för finansiering av aktuellt markförvärv
genom utökning av 2014 års investeringsbudget,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-07

KS § 1 forts
att kostnaden för förnyelseåtgärder och parkering, ska belasta
befintligt investeringsanslag gällande upprustning av Sävsjö
stationsområde, samt
att driftskostnader för skötsel av parkering och gräsyta hanteras i
budget 2015.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

270.2013.860

2014-01-07

KS § 2
Utskottet § 266
Jubileumsbok Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Uppdragsbeskrivning Jubileumsbok 2014.
Förhandlingsprotokoll.

Redogörelse

2014 firar kommunen etablering av orterna Sävsjö, Stockaryd och
Rörvik då södra stambanan invigdes. Det är också 2014 Sävsjö
kommuns 40-årsjubileum. För att lyfta fram intressanta delar ur
Sävsjö kommuns historia och utveckling, föreslås att en
jubileumsbok framställs.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande uppdragsbeskrivning, samt
att finansiering sker med 140 000 kronor genom utökning av årets
driftsbudget.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

218.2013.109

2014-01-07

KS § 3
Utskottet § 250
Svar på medborgarförslag om att anordna ”Elna Nilssons plats”

Föredragna handling

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Tjänsteskrivelse upprättad av kultur- och fritidschef Esbjörn Jonsson.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10 § 61.

Redogörelse

Förslagsställaren efterfrågar en plats, minnesmärke eller staty över
Elna Nilsson, som tillfört mycket till Sävsjös historia och identitet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att inte tillstyrka förslaget med
anledning av rekommendationer från Ortnamnsrådet att inte skapa
nya memorialnamn baserade på levande personer.
Utvecklingsavdelningen ställer sig bakom nämndens yttrande och
föreslår att Elna Nilssons gärning tas tillvara på annat vis.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att, i kommande jubileumsbok uppmärksamma Elna Nilssons
betydelse för Sävsjös utveckling, 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

224.2013.109

2014-01-07

KS § 4
Utskottet § 251
Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gatu- och parkchef
samt Kennert Gustafsson, samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Förslagsställaren anser att det bör finnas hundrastgårdar i Sävsjö
kommuns tätorter.
Hundrastgårdar diskuterades senast i samband vid arbetet med
Sävsjö kommuns översiktsplan och prioriterades då bort, främst
beroende på goda rastningsmöjligheter inom maximalt 15 minuter till
allmängiltiga strövområden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att till förslagsställaren överlämna framarbetat yttrande och med
utgångspunkt från detta inte i nuläget prioritera att anordna
hundrastgård, 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

146.2013.109

2014-01-07

KS § 5
Utskottet § 252
Svar på medborgarförslag om trådlös teknik i skolan

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
2013-11-20 § 101.
Tjänsteskrivelse upprättad av Tord du Rietz, barn- och
utbildningschef.

Redogörelse

Medborgarförslaget innebär att trådlös teknik ska förbjudas i skolan
och istället ska kabelbunden teknik användas.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande meddelas att de i framtida
skolutvecklingsarbete kommer att följa all slags forskning inom
området.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att meddela förslagsställaren att kommunen följer aktuell forskning
och rekommendationer inom området, 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

232.2013.109

2014-01-07

KS § 6
Utskottet § 253
Svar på motion om fartkameror i Vrigstad

Föredragna handlingar

Motion från Lena Persson (S).
Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Lund, teknisk chef.
Skrivelse från Trafikverket.

Redogörelse

I motionen föreslås att Sävsjö kommun ska medverka till att
fartkameror sätts upp i båda riktningarna vid Vrigstad skola.
Tekniska förvaltningen har fört frågan vidare till Trafikverket, som inte
bedömer att föreslagen sträcka är lämplig för fartkameror.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att med hänvisning till redogörelse från Trafikverket, anse motionen
besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föra dialog med Trafikverket om möjlighet för tekniska
förvaltningen att under begränsad tid sätta upp mätutrustning för
visande av hastighet på riksväg 30 genom Vrigstad, samt
att med denna åtgärd och med hänvisning till redogörelse från
Trafikverket, anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

214.2013.040

2014-01-07

KS § 7
Utskottet § 254
Hultsjö Bygdegårdsförening med ansökan om
investeringsbidrag

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-08-29 § 38.
Ansökan om investeringsbidrag från Hultsjö Bygdegårdsförening.

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden har behandlats ansökan från Hultsjö
Bygdegårdsförening om investeringsbidrag till renovering av
bygdegården i Kännestubba. Föreningen kommer även att ansöka
om bidrag från Boverket.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att under 2014 anslå 30 % av det bidragsunderlag som berättigar till
stöd från Boverket, dock högst 150 000 kronor som stöd till Hultsjö
Bygdegårdsförening, samt
att om åtgärden genomförs sker finansiering genom en utökning av
2014 års driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

58.2013.820

2014-01-07

KS § 8
Utskottet § 255
Förnyad bidragsansökan från LF 369 Sävsjö Välgång av IOGTNTO till upprustning av IOGT-lokalen i Sävsjö

Föredragna handlingar

Kommunfullmäktige 2013-05-20 § 59.
Skrivelse från Nils Andersson, ordförande i 369 Sävsjö Välgång.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10 § 60.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att bevilja Sävsjö IOGTNTO ett investeringsbidrag på maximalt 250 000 kronor till om- och
tillbyggnad av IOGT-lokalen i Sävsjö. Förutsättningen för bidraget var
att det skulle utnyttjas under 2013. Föreningen har inte kunnat
genomföra projektet under 2013.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ansökan tillstyrks.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att tillstyrka förslaget att bevilja Sävsjö Välgång av IOGT-NTO
investeringsbidrag för 2014 med 30 % av Boverket godkänt
bidragsunderlag och högst 250 000 kronor till upprustning av IOGTNTO-lokalen i Sävsjö, samt
att om åtgärden genomförs sker finansiering genom en utökning av
2014 års driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

269.2013.003

2014-01-07

KS § 9
Utskottet § 256
Regler för upphovsrätt inom Sävsjö kommun

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse med förslag på regler upprättad av Kristin Nilsdotter
Isaksson, utvecklingschef.

Redogörelse

Ett förslag på regler för användning av verk, det vill säga text, bild
eller layout utförda i tjänsten, har upprättats i föreliggande skrivelse
för att läggas in i Sävsjö kommuns kommunikationshandbok.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande regler för upphovsrätt i Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

230.2013.020

2014-01-07

KS § 10
Utskottet § 257
Telefonpolicy och riktlinjer kring användning av telefoni

Föredragen handling

Förslag till telefonpolicy för Sävsjö kommuns anställda.

Redogörelse

En revidering har gjorts av Sävsjö kommuns telefonpolicy. En
schablonavgift för privata samtalskostnader införs för att undvika den
omfattande administrationen i samband med betalning av privata
samtal.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande telefonpolicy och riktlinjer kring
användning av telefoni.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
förhandlingsprotokoll.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

60.2013.773

2014-01-07

KS § 11
Utskottet § 258
Revidering av samverkansöverenskommelse med Polisen

Föredragen handling

Handlingsplan 2014-2015 – samverkan Polismyndigheten i
Jönköpings län och Sävsjö kommun.

Redogörelse

Syftet med överenskommelsen är att hitta en modell som ger
kontinuitet i det brottsförebyggande arbetet och att främja goda och
trygga uppväxtvillkor för invånarna i kommunen. En revidering har nu
gjorts på uppdrag av Välfärdsrådet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande samverkansöverenskommelse med
Polisen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Anders Åberg
Välfärdsrådet

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

268.2013.250

2014-01-07

KS § 12
Utskottet § 259
Industriområdet vid Stockarydsterminalen

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

Marken i anslutning till Stockaryds-terminalen är oexploaterad och
inga detaljerade planer för industritomter finns. Det finns nu kontakter
med företag finns företag som visar intresse för etablering.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att påbörja arbetet med att
planera för en exploatering av området vid Stockarydsterminalen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att påbörja arbetet med att
planera för en exploatering av området vid Stockarydsterminalen,
samt
att uppdra åt utskottet att föra dialog med AB Sävsjö
Industribyggnader om områdets utveckling på kort och lång sikt.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
AB Sävsjö
Industribyggnader

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

187.2013.820

2014-01-07

KS § 13
Utskottet § 260
Angående bidragsmöjligheter för skjutbanor utomhus

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.
Sammanställning över bidragsmöjligheter till skjutbanor utomhus.

Redogörelse

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka
möjligheter till bidrag för investering i skjutbanor utomhus, vilka
redovisas i bifogad sammanställning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att ta fram förslag till
finansiering av föreslagen investering och överenskommelse om hur
driftskostnader av anläggningen ska hanteras.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

135.2013.310

2014-01-07

KS § 14
Utskottet § 261
Fordonsinköp gata/parkenheten

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gatu- och parkchef.

Redogörelse

Gata/parkenheten behöver byta en äldre lastmaskin. Fordonet
används dagligen och behovet av reparationer ökar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna omfördelning av 900 000 kronor inom tekniska
förvaltningens budget för inköp av begagnad lastmaskin.
Inbytesvärde på befintlig lastmaskin används för direktavskrivning av
den som nyinköps.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
förhandlingsprotokoll.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

245.2013.805

2014-01-07

KS § 15
Utskottet § 262
Förslag till utdelning ur Gerda Petterssons minnesfond

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Tre ansökningar.

Redogörelse

Tre ansökningar om medel från Gerda Petterssons minnesfond har
inkommit. Utdelning kan endast ske till personer som är fast bosatta
inom Vrigstad och Hylletofta församlingar. För närvarande är
beloppet för utdelningsbara medel 71 057 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommun styrelsen besluta
att tillstyrka samtliga tre ansökningar med 5 000 kronor vardera.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

219.2013.106

2014-01-07

KS § 16
Utskottet § 263
Återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Redogörelse

Årsstämman för Kommunassurans Försäkrings AB har beslutat att
ge möjlighet att tillämpa en ny modell för insatsen till nya delägare i
bolaget. I samband med att ny delägare träder in ska de ursprungliga
46 delägarna erbjudas återköp av sina aktier, proportionellt i
förhållande till aktieinnehav. Sävsjö kommuns andel är tre aktier.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka återköp av tre aktier till Kommunassurans Syd
Försäkring AB till ett totalt värde av 4 410 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
-----Kommunassurans Syd AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

210.2013.253

2014-01-07

KS § 17
Utskottet § 264
Sammanläggning av tomter på Tällevadsområdet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Ett par har för avsikt att bygga en större villa på Tällevadsområdet i
Sävsjö. De önskar förvärva fyra tomter, storleken blir då 2 113 m3.
Köparna är beredda att stå kostnaden för lantmäteriförrättningen.
Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanläggning av fyra tomter för byggnation av
större villa på Tällevadsområdet.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

53.2013.133

2014-01-07

KS § 18
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Anders Åberg, socialchef och Lillemor
Hultqvist, administrativ chef.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-12-18 § 96.
Beslut om avtal upprättat av kommunstyrelsens ordförande Stefan
Gustafsson.
Migrationsverket – Övergripande överenskommelse samt
Överenskommelse om blandade platser.

Redogörelse

Kommunstyrelsens ordförande har 2014-01-03 beslutat att på
kommunstyrelsens vägnar teckna avtal med Migrationsverket om
mottagande av 8 ensamkommande flyktingbarn. Bakgrunden till
detta beslut är att verket, efter att ny lagstiftning börjat gälla från
årsskiftet, påbörjat utplacering av flyktingbarn till i förstahand
kommuner som ej har avtal med verket. De barn som placeras i
avtalslösa kommuner får ej senare medräknas i avtal som tecknas.
Ordföranden bedömde att behov av avtalsskrivning var av
synnerligen brådskande natur och beslutade att, i enlighet med
reglemente för kommunstyrelsen beslutat i fullmäktige 2010-12-14,
påteckna avtal med Migrationsverket och anmäler till
kommunstyrelsen vidtagen åtgärd.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagen åtgärd,
att överlämna till socialnämnden att hantera genomförande av avtal
med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn, samt
att besluta om dispens för de tjänster som erfordras för avtalets
genomförande.

Delges:
Socialnämnden
Migrationsverket
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

279.2013.261

2014-01-07

KS § 19
Arrendekontrakt Sävsjö Stockaryd 2:152, IFK Stockaryd

Föredragna handlingar

Förslag till arrendekontrakt – anläggningsarrende.

Redogörelse

Upplåtelsen omfattar fastigheten Sävsjö Stockaryd 2:152 med en
areal om 12 644 m2 och avser idrotts- och friluftsverksamhet.
Arrendatorn äger enligt detta avtal behålla befintliga byggnader
samt uppföra nya byggnader.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande arrendekontrakt avseende fastigheten
Sävsjö Stockaryd 2:152, samt
att uppdra åt Maria Lund, teknisk chef, att underteckna kontraktet.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
IFK Stockaryd
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

247.2013.023

2014-01-07

KS § 20
Rekrytering av räddningschef

Föredragna handlingar

Ansökan.
Förhandlingsprotokoll.

Redogörelse

Rekrytering av räddningschef har skett.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att från och med 2014-04-07 anställa Lars-Göran Andersson, Eksjö,
som räddningschef i Sävsjö kommun.
Kenneth Ohlsson (S) är inte närvarande vid detta beslut.

Delges:
Lars-Göran Andersson
Myndighetsnämnden
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-07

KS § 21
Utskottet § 265
Redovisning av delegationsbeslut
Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger följande delegationsbeslut:


Bidrag för generator till Vrigstad marknad. 118.2013.805

Omfördelning av investeringsmedel inom tekniska förvaltningen:
 13/2013 inköp av kombiskurmaskin. 71.2013.002
 14/2013 inköp av hetvattentvätt. 71.2013.002
Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ovanstående redovisning.

Delges:
Kommunstyrelsen
-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1.2013.040

2014-01-07

KS § 22
Dispensansökningar

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger 3 st dispensansökningar.
128/2013 Handikappkonsulent. LSS-enheten
129/2013 Personal till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.
1/2014 Upphandlare, ekonomiavdelningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ovanstående dispensansökningar.

Delges:
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-07

KS § 23
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Beslut

Stockarydsterminalen.
Förskottering av hemsändningsbidrag.
Sävsjö Ridklubb. 1.2014.820
Beslut från Konkurrensverket om otillåtna direktupphandlingar
av byggtjänster. 51.2013.220
Jubileum Sävsjö kommun 40 år och 150 år vid järnvägen.
Turistbyrån
Näringslivsinformation
Utbildning upphandling 12 mars

Kommunstyrelsen beslutar
att avseende c) uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att, i samråd
med ekonomichef Bert Runesson, bereda ärendet till
kommunstyrelsens utskott den 21 januari,
att avseende e) ställa sig positiv till redovisat preliminärt upplägg för
jubileumsåret 2014,
att avseende h) kommunstyrelsens ledamöter ges tillfälle att vara
med på utbildningen avseende upphandling, samt
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Delges:
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Bert Runesson
Jörgen Frej

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-07

KS § 24
Delgivning av beslut från sammanträde med kommunstyrelsens utskott 2013-12-17
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollet, lägga detta
till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

