SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

2014-03-04
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 4 mars 2014
klockan 13.15 – 17.30
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson, ordförande (KD)
Mats Hermansson, 1:e vice ordförande (M)
Ingvar Jarfjord, 2:e vice ordförande (C)
Gunnel Svensson (M)
Kenneth Ohlsson (S)
Christer Sjögren (S) till och med klockan 16.50 §§ 40-42
Lena Persson (S)
Arne Årevall (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Therese Pettersson (KD) §§ 40-42, 44-53

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef
Magdalena Gustafsson, sekreterare
Bert Runesson, ekonomichef § 45, 49
Dag Köllerström, KPMG § 45, 49
Åke Blomqvist, personalchef § 47
Sonja Rundgren, näringslivsutvecklare § 52
Bo Widestadh, VD Sävsjö Industribyggnader AB § 52
Curt Wrigfors, Jonas Bronck Center § 46
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef § 46, 50, 52
Bengt-Elis Pettersson, landsbygdssamordnare, § 46, 50, 52
Per-Olof Sjöbergsson (KD)

Utses att justera

Arne Årevall (SD)

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Sävsjö, måndagen den 10 mars 2014 klockan 15.00

Underskrifter

...........................................................................................

Ordförande

Paragrafer

.................................

/Stefan Gustafsson/
Sekreterare

.............................................................................................................................
/Magdalena Gustafsson/

Justerande

............................................................................................................
/Arne Årevall/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-04

Datum för
anslags uppsättande

2014-03-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
Justerandes sign

40 - 53

Datum för anslags
nedtagande

………………………………………………………
/Carina Hjertonsson/
Utdragsbestyrkande

2014-04-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

32.2014.340

2014-03-04

KS § 40
Utskottet § 23
Utökande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och
spillavlopp vid Slättsjön, Vrigstad

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Tingvall, va-chef.

Redogörelse

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Sävsjö kommun och
fastighetsägaren på Lundby 2:19, enligt vilket kommunen ska bilda
verksamhetsområde och tillse att en kommunal vatten- och
spillvattenlösning anordnas. Området är en nyexploatering och fem
bostadsfastigheter planeras.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att, i egenskap av huvudman, fastställa föreslagen utökning av
verksamhetsområde för vatten- och spillavlopp vid Slättsjön, samt
att finansiera detta med anläggningsavgift enligt fastställd VA-taxa
vid tillfälle då förbindelsepunkt är upprättad.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

36.2014.250

2014-03-04

KS § 41
Utskottet § 24
Överenskommelse om fastighetsreglering

Föredragen handling

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Sävsjö Skatan
19, Sävsjö Skatan 20 och Sävsjö Skatan 22.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering avseende Sävsjö Skatan 19, Sävsjö Skatan 20
och Sävsjö Skatan 22. Kommunen ersätts med 150 000 kronor,
ägaren till Sävsjö Skatan 19 erlägger kostnaden för
fastighetsregleringen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende
Sävsjö Skatan 19, Sävsjö Skatan 20 och Sävsjö Skatan 22, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen.
Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-03-04

KS § 42
Utskottet § 25
Hantering av medborgarförslag från Vrigstad samhällsförening
Föredragna handlingar

Medborgarförslag inlämnade av Vrigstad samhällsförening
- Infartstavlor. 251.2013.109
- Gång- och cykelväg 265.2013.109
- Torget i Vrigstad. 249.2013.109
- Området runt ”Gubbakulan”. 250.2013.109

Redogörelse

Vrigstad samhällsförening har lämnat in fyra medborgarförslag, med
förslag på åtgärder i Vrigstad. Föreslagna åtgärder på infartsskyltar
kommer ordnas under våren 2014 och övriga förslag har beretts för
att konstruktivt kunna diskuteras vid kommande möte med Vrigstad
Samhällsförening.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att i dialog med
samhällsföreningen i Vrigstad diskutera inlämnade medborgarförslag
och redovisa detta för kommunstyrelsen.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsen

------

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
att meddela Vrigstad samhällsförening beslut i kommunstyrelsens
utskott 2014-02- 18, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

33.2014.214

2014-03-04

KS § 43
Utskottet § 26
Detaljplan för del av Hillarp 1:4 och 1:5

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Planhandlingar

Redogörelse

Ett förslag till ny detaljplan för Hillarp 1:4 och 1:5 har varit ute på
samråd under tiden 2013-12-11-2014-01-31.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen,
att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt
att låta ställa ut förslaget för granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.
Therese Petersson (KD) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

33.2014.214

2014-03-04

KS § 44
Utskottet § 27
Detaljplan för del av Sibbarp 1:18 m fl

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Planhandlingar

Redogörelse

Ett förslag till ny detaljplan för Sibbarp 1:18 m fl fastigheter har varit
ute på samråd under tiden 2013-12-09 - 2014-01-24.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen,
att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen, samt
att låta ställa ut förslaget för granskning.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

243.2013.107

2014-03-04

KS § 45
Utskottet § 28
Revidering av ägardirektiv för kommunens bolag

Föredragna handlingar

Förslag till företagspolicy och ägardirektiv gällande Sävebo AB,
AB Sävsjö Industribyggnader och SavMAN AB, upprättade av Bert
Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Översyn av ägardirektiv och företagspolicy för kommunens egna
bolag utifrån gällande lagstiftning och kommunens
Utvecklingsstrategi pågår.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bjuda in företrädare för de kommunala bolagen för överläggning
om företagspolicy samt respektive bolags ägardirektiv och
bolagsordningar.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt utskottet att genomföra dialog med respektive bolag om
ägardirektiv, bolagsordning och företagspolicy och därefter
återkomma med förslag till kommunstyrelsen.

Delges:
Sävebo AB
Sävsjö Industribyggnader AB
SavMAN AB
Bert Runesson
----

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

209.2013.142

2014-03-04

KS § 46
Utskottet § 29
Ansökan om projekt-, kultur- och aktivitetsbidrag, Jonas Bronck
Center

Föredragna handlingar

Ansökan om projekt-, kultur- och aktivitetsbidrag.

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 under förutsättning att övriga medfinansiärer gör
detsamma.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den
4 mars.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna medfinansiering med 90 000 kronor till Jonas Bronck
Center, ekonomisk förening för att genomföra Jonas Bronck
Celebration 29-31 augusti 2014, under förutsättning att
Länsstyrelsen och Regionförbundet gör detsamma,
att detta finansieras genom en utökning av utvecklingsavdelningens
driftsbudget för projektverksamhet, samt
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att vara Jonas Bronck
Center behjälpliga med råd för utformning av eventuellt kommande
projekt- eller EU-ansökan.

Delges:
Kommunfullmäktige
Utvecklingsavdelningen
Jonas Bronck Center
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

35.2014.040

2014-03-04

KS § 47
Utskottet § 30
Personaluppföljning

Föredragna handlingar

Personaluppföljning januari 2014.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redogjorde personalchef Åke Blomqvist
personaluppföljning.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att till kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars bjuda in
personalchef Åke Blomqvist för redogörelse av den nya utformningen
av personaluppföljningen.

Förslag

Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen besluta
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Åke Blomqvist
Kommunstyrelsen
------Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

90.2013.007

2014-03-04

KS § 48
Utskottet § 31
Revisionsrapport – basgranskning av kommunstyrelsens
tekniska förvaltning

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse/yttrande upprättad av Maria Lund, teknisk chef.
Revisionsrapport – basgranskning av kommunstyrelsens tekniska
förvaltning.

Redogörelse

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en
basgranskning av tekniska förvaltningen.
Tekniska chefen redogör i yttrandet för pågående förbättringsarbete
på förvaltningen för att skapa struktur inom samtliga enheter
på förvaltningen, framförallt inom området arbetsmiljö.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att ärendet, tillsammans med bokslut för tekniska förvaltningen,
behandlas vid extra sammanträde med utskottet tisdagen den 4
mars klockan 8.30
------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge utskottet i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder med
anledning av genomförd revision på tekniska förvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

45.2014.042

2014-03-04

KS § 49
Utskottet § 44
Preliminärt bokslut

Redogörelse

Vid sammanträde med utskottet presenterade representanter från
barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden,
överförmyndarnämnden, myndighetsnämnden och kultur-och
fritidsnämnden bokslut för 2013 avseende måluppföljning,
verksamhet och ekonomi. En översiktlig redovisning gjordes över
nämndernas syn på läget inför budget
2015-2017 samt en avstämning kring arbetet med
framtids/strukturplaner.
Ekonomichef Bert Runeson presenterade ett preliminärt bokslut.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att budgetberedningen för budget 2015-2017 ska bestå av ledamöter
i kommunstyrelsens utskott för allmänna och tekniska ärenden.

Delges:
Kommunstyrelsen
------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att budgetberedningen för budget 2015-2017 ska bestå av ledamöter
i kommunstyrelsens utskott för allmänna och tekniska ärenden, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Delges:
Bert Runesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

17.2014.142

2014-03-04

KS § 50
Område för Lokalt Ledd Utveckling, LLU

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.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sävsjö kommun ska ingå i LLU-område Linné under
programperioden 2014-2020 och att området gärna får utvidgas
med fler kommuner i och utanför länet,
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att vara med och ta fram en
ny utvecklinsstrategi för LLU-området Linné 2014-2020 tillsammans
med samarbetskommunerna, samt
att frågan om finansiering hänskjuts till budgetberedningen.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

3.2014.040

2014-03-04

KS § 51
Dispensansökningar

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger en dispensansökning.
12/2014 Grundskollärare Rörviks skola

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla dispensansökan 12/2014.

Delges:
Personalavdelningen
Barn- & utb.förvaltning
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-03-04

KS § 52
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Beslut

Näringslivsfrågor.
Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare. 44.2014.133
Inställt sammanträde med kommunfullmäktige i mars.
ABSI Framtidsplaner
Budgivning för Mejseln 1
Option tomter Tällevad
Tips äldreboende i Ljungby
Korrekta uppgifter i telefonkatalog

Kommunstyrelsen beslutar
att ge samhällsbyggnadschef Kennert Gustafsson fullmakt att
företräda Sävsjö kommun vid förestående exekutiv auktion av kv
Mejseln 1 i Sävsjö kommun,
att ge utskottet i delegation att besluta om option till husföretag för
byggnation av villor på tomter som finns på Tällevadsområdet, samt
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Delges:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-03-04

KS § 53
Delgivning av beslut från sammanträden med kommunstyrelsens utskott 2014-02-18 och 2014-02-19
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollen, lägga
dessa till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

15

