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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

202.2013.109

2014-02-04

KS § 25
Utskottet § 1
Gårdsbelysning förslag på regler

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Fransson, tekniska förvaltningen.
Förslag på regler.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av
regelverket för gårdsbelysningar med inriktningen att ett bidrag på
2 000 kronor kan ges för byte av armaturer.
Förslaget är att byte av armaturer ska ske till 50 eller 70 W
högtrycksnatrium för att engångsbidrag ska utgå och för att
kommunen ska sköta framtida underhåll. Kostnaden beräknas till
1 000 000 kronor fördelat på 5 år.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att inbjuda gatuchef Jan Fransson till kommunstyrelsen för att
redovisa framlagt förslag och alternativa lösningar
att godkänna förslag till regler för byte av gårdsbelysningar,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska förvaltningen för byte av
armaturer till högtrycksnatrium enligt föreliggande förslag,
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för
tekniska förvaltningen, samt
att finansiering för kommande år hanteras av budgetberedningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till regler för byte av gårdsbelysningar,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska förvaltningen för bidrag till
gårdsbelysning avseende byte till miljövänliga armaturer,
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för
tekniska förvaltningen, samt
att finansiering för kommande år hanteras av budgetberedningen.

Kommunfullmäktige
----Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

220.2013.860

2014-02-04

KS § 26
Utskottet § 2
Folkets Husföreningen med ansökan om bidrag

Föredragna handlingar

Folkets Hus-föreningen med ansökan om bidrag.
Kommunstyrelsens utskott 2013-10-22 § 214.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10 § 59.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och fritidschef

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att göra en samlad
bedömning av Kulturhusets behov av verksamhetsbidrag och
medfinansiering i investeringsåtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att det årliga verksamhetsbidraget
höjs och att detta ska inkludera alla former av kommunala
arrangemangsbidrag till verksamheten.
Esbjörn Jonsson föredrar ärendet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att Kulturhusets årliga verksamhetsbidrag till Folketshusföreningen
gällande Kulturhusets verksamhet från 2014-01-01 höjs till 680.000
kronor,
att bidraget inkluderar alla former av arrangemangsbidrag för
Kulturhusets verksamhet, samt
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för kulturoch fritidsnämnden med 120.000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

Ledamoten Christer Sjögren (S) deltar inte i beslutet.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

13.2013.840

2014-02-04

KS § 27
Utskottet § 3
Mötesplats Sävsjö

Föredragna handlingar

Uppsägning av avtal från All-Tid Småland.
Bekräftelse av uppsägning.
Skrivelse från Komstad kvarn & café.

Redogörelse

Efter sommarens turistbyråsäsong uppger den ekonomiska
föreningen All-Tid Småland att de önskar avsluta avtalet med
kommunen i förtid, vilket också har skett.
Förslag finns att Sävsjö Turistbyrå utvecklas till ”Mötesplats Sävsjö”
med funktionen av att vara en mötesplats för kommunal information.
Uppfattningen från ansvariga för driften av Komstad kvarn & café är
att turistbyråverksamheten ska drivas i kommunal regi.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att turistbyrå under 2014 ska bedrivas i kommunal regi, samt
att utvärdering av verksamheten ska ske under hösten 2014 med
ställningstagande om driftsform för kommande år.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

175.2013.610

2014-02-04

KS § 28
Utskottet § 4
Ny organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
2013-11-20 § 99.
Tjänsteskrivelse upprättad av Tord du Rietz, barn- och
utbildningschef.
Konsekvensanalys.

Redogörelse

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag
om ny organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen. Även ett
förslag om inrättande av en ny tjänst som biträdande rektor för
uppdragsutbildningar på Aleholm finns i det nya
organisationsförslaget.
Tord Du Rietz föredrar ärendet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna föreslagen organisation.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

6.2014.252

2014-02-04

KS § 29
Utskottet § 5
Industrilokaler i Sävsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

Fastigheterna Mercurius 3 och Mercurius 6 är centralt belägna,
gränsar till kommunal mark och kan på sikt vara intressanta för till
exempel bostadsändamål.
Vid ett förvärv kommer ett långsiktigt hyresavtal att tecknas med
den nya företagskonstellationen VEÅ.
ABSI:s VD Bo Widestadh föredrar ärendet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna att AB Sävsjö Industribyggnader förvärvar
fastigheterna Sävsjö Mercurius 3 och Sävsjö Mercurius 6.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

229.2013.106

2014-02-04

KS § 30
Utskottet § 6
Inspektion av överförmyndarnämnden i Sävsjö

Föredragna handlingar

Länsstyrelsen Östergötland – Inspektion av överförmyndarnämnden i
Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse/yttrande upprättat av Per Danielsson, ordförande i
överförmyndarnämnden och Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson,
handläggare på överförmyndarnämnden.

Redogörelse

Länsstyrelsen företog hösten 2013 inspektion hos
överförmyndarnämnden i Sävsjö kommun. I ovannämnda
tjänsteskrivelse bemöts synpunkter som redovisats i länsstyrelsens
protokoll.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna överförmyndarnämndens förslag till åtgärder med
anledning av genomförd inspektion, samt
att anmäla ärendet till fullmäktige.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

209.2013.142

2014-02-04

KS § 31
Utskottet § 7
Ansökan om projekt-, kultur- och aktivitetsbidrag

Föredragna handlingar

Ansökan om projekt-, kultur- och aktivitetsbidrag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef och Bengt-Elis Pettersson, EU-samordnare.

Redogörelse

Jonas Bronck Center ansöker om medfinansiering till sin verksamhet
i form av projekt-, kultur- och aktivitetsbidrag på 225 000 kronor.
Samma belopp söks från länsstyrelsen, landstinget och
regionförbundet. Kommunstyrelsen har tidigare ställt sig positiv till
medfinansiering med 90 000 kronor under förutsättning att övriga
medfinansiärer gör detsamma.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att i samråd med övriga
föreslagna medfinansiärer bereda ärendet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
JBC
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

234.2013.042

2014-02-04

KS § 32
Utskottet § 8
Socialförvaltningens organisation

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse från socialnämnden.
Förstudie.

Redogörelse

En förstudie har gjorts av socialförvaltningens kostnader samt
snabbanalys av dess ledningsorganisation.
Socialnämnden har fått utskottets uppdrag att yttra sig och bemöter i
sin skrivelse förstudiens slutsatser.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge personalchef Åke Blomqvist i uppdrag att i samråd med
socialchef Anders Åberg ta fram förslag till övergripande
ledningsorganisation för socialförvaltningen,
att lägga inkommen skrivelse från socialnämnden till handlingarna,
samt
att inbjuda socialnämndens arbetsutskott till överläggning när förslag
framarbetats.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Socialförvaltningen
Åke Blomqvist

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

270.2013.860

2014-02-04

KS § 33
Utskottet § 9
Jubileumsår 2014

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Marianne Sandberg, controller

Redogörelse

År 2014 kommer att bli ett jubileumsår. Flera aktiviteter kommer att
genomföras under perioden augusti-november. En budget har
tagits fram som i huvudsak koncentrerar sig till fyra tillfällen.
Marianne Sandberg och Bengt-Elis Pettersson föredragande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till plan för arbete med jubileumsår, samt
att avsätta 300 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov till kostnader i samband med jubileumsåret.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

7.2014.730

2014-02-04

KS § 34
Utskottet § 10
Lunchpris för pensionärer

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Anneli Tellmo Jung, chef kommunal
service.

Redogörelse

I samband med genomgången av 2014 års taxor framkom att
subventionerat lunchpris för pensionärer saknades. Förslaget
innebär att pensionärer äter för samma pris som kommunalt
anställda det vill säga 65 kronor per lunch.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att pensionärer från och med 2014-02-10 betalar 65 kronor för
enstaka lunch och 63 kronor vid köp av helt kuponghäfte vid
kommunal servering,
att taxan avser lunch veckans alla dagar, samt
att detta subventionerade lunchpris för pensionärer läggs till
kostenhetens ordinarie taxa

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Kostenheten
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

17.2014.142

2014-02-04

KS § 35
Lokalt Ledd Utveckling, LLU, 2014-2020

Redogörelse

I förra landsbygdsprogrammet 2007-2013, har det funnits möjlighet
att arbeta med lokal utveckling genom leaderområden. Den
möjligheten kommer att finnas kvar även i nästa programperiod, år
2014-2020.
Genom metoden för lokalt ledd utveckling kommer man
fortsättningsvis att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd
och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt.
Ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i
en bygd har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett lokalt
utvecklingsområde.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde den 4 mars ta fram underlag för beslut om
medlemskap i Leaderområde.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

47.2013.040

2014-02-04

KS § 36
Utskottet § 11
Personaluppföljning

Föredragna handlingar

Personal uppföljning december 2013.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljning
för december månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen
-------

Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2014.040

2014-02-04

KS § 37
Dispensansökningar

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger t dispensansökningar.
5/2014 Personlig assistent 92 %
6/2014 Personlig assistent 92 %
7/2014 Sjuksköterska, pool, 100 %
8/2014 Turismansvarig 100 %

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla dispensansökningar 5-8/2014

Delges:
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-04

KS § 38
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
Beslut

Näringslivsfrågor.
Diskussion ägartillskott SNAB
Avsägelse ordförandeskap ABSI
Inbjudan kurs att lämna anbud i offentlig sektor.

Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa ett tillfälligt ägartillskott på 50 000 kronor från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till Sävsjö
Näringslivs AB, under förutsättning att motsvarande beslut sker hos
Sävsjöortens Näringslivsförening, samt
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Delges:
Sävsjö Näringslivs AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-04

KS § 39
Delgivning av beslut från sammanträde med kommunstyrelsens utskott 2014-01-21
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollet, lägga detta
till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

