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ochPlats och tid
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Utses att justera

2016-02-09
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Helena Gill, VD Sävsjö Näringslivs AB § 35
Marcus Tingvall, ställföreträdande teknisk chef §§ 28, 35
Ola Rosander, VD Vetab och Sävsjö Energi § 28
Bert Runesson, ekonomichef § 35
Jörgen Frej, upphandlingssamordnare § 35
Åke Blomqvist, personalchef §§ 32, 34, 35
Pelle Persson, Jonny Eriksson, Anders Apell § 35
Arne Årevall (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

250.2015.109

2016-02-09

KS § 22
Utskottet § 1
Medborgarförslag om reparation av bro/vägdel vid Bringfors
kvarn

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef.

Redogörelse

Förslaget innebär medfinansiering till reparation av bro/vägdel vid
Bringfors kvarn.
Aktuell väg är en statsbidragsväg som underhålls av Sävsjö kommun
och bron är privatägd, varför ärendet hanteras av tekniska
förvaltningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna ärendet till tekniska förvaltningen och till
förslagsställaren överlämna framtagen tjänsteskrivelse, 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

198.2015.109

2016-02-09

KS § 23
Utskottet § 2
Medborgarförslag om koloniträdgård

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef samt Anna Wiksten, gata/parkchef.

Redogörelse

Förslaget innebär att ett koloniområde anordnas vid
Eksjöhovgårdsområdet. På det föreslagna området har ansatser
tidigare gjorts med odlingsytor, detta föll bort på grund av få
intressenter. Området är numera under planläggning för bostäder.
Vid beredningen av ärendet har poängterats att det kan vara möjligt att
intresset för koloniträdgård har ökat senare år på grund av att många
nya människor flyttat till Sävsjö kommun. Om någon frivillig
organisation påtar sig ansvar för att bygga upp och långsiktigt ansvara
för att driva koloniträdgård bör kommunen därför överväga möjlighet
att anvisa lämplig plats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att meddela förslagsställaren att kommunen är positiv till att anvisa
lämplig plats för anordnande av koloniträdgård, 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

28.2016.406

2016-02-09

KS § 24
Utskottet § 3
Taxa vid anmälan av tobaksförsäljning

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Myndighetsnämnden 2015-12-17 § 166.
Tjänsteskrivelser upprättade av Maria Thulin, myndighetschef och
Julia Hellborgsson, miljöinspektör.

Redogörelse

Det råder osäkerhet kring huruvida avgift ska tas ut vid anmälan av
tobaksförsäljning. Det bedöms motiverat att ta ut en avgift för
handläggning av tobaksanmälan då avgift vid handläggning generellt
tas ut. Om avgift ska tas ut vid handläggning av tobaksanmälan
behövs ett förtydligande i taxan för tobak.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att uttag av handläggningsavgift får ske enligt Höglandstaxa för
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun, vid
handläggning av tobaksanmälan.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

20.2016.111

2016-02-09

KS § 25
Utskottet § 11
Skrivelse om att behålla förtroendeuppdrag vid flytt till annan
kommun

Föredragen handling

Skrivelse från Thomas Wilhelmsson, förtroendevald revisor med flera
uppdrag.
Skrivelse från partiavdelningens ordförande Stefan Gustafsson (KD).

Redogörelse

Thomas Wilhelmsson har varit förtroendevald revisor i Sävsjö kommun
i flera år och är även invald revisor för perioden 2015-2018. Övriga
uppdrag är lekmannarevisor i Sävsjö Energi AB, begravningsombud
samt nämndeman i Eksjö Tingsrätt.
Wilhelmsson planerar nu att tillfälligt flytta till en bostad som ligger
någon kilometer från kommungränsen, postadressen kommer att vara
Vrigstad, och anhåller nu om dispens och tillstånd att fortsätta de
aktuella uppdragen med hänvisning till Rättegångsbalk 4 kap, 8 §.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 9 februari 2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att enligt Kommunallagen 4 kap § 8, ge dispens till Thomas
Wilhelmsson, Vrigstad, för uppdragen som revisor, lekmannarevisor i
Sävsjö Energi och begravningsombud till och med 2018-12-31,
samt nämndeman till och med 2019-12-31.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

37.2016.041

2016-02-09

KS § 26
Utskottet § 8
Tidsplan budgetprocess 2016

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Ekonomiavdelningen har arbetat fram förslag på tidsplan för
budgetprocess 2016 och arbetet med driftsbudget 2017 och
investeringsbudget 2017-2019.
Förslaget innebär att budgetprocessen fokuseras till våren 2016, så att
kommunfullmäktiges beslut i juni 2016 i princip fastställer respektive
nämnds driftbudget 2017, samt investeringar 2017-2019. Arbetet med
verksamhetsplan 2017 kan koncentreras till hösten 2016 och då utgå
från fastställda ramar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa föreliggande tidsplan för budgetprocess 2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande tidsplan för budgetprocess 2016.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

21.2016.133

2016-02-09

KS § 27
Utskottet § 5
Extra statsbidrag flyktingmottagning

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Regeringen har beslutat tillföra landets kommuner extra medel till
hantering av kostnader i samband med den uppkomna
flyktingsituationen. Sävsjö kommun tilldelas 34,8 mkr för detta
ändamål.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att kommunstyrelsen ska framarbeta och förelägga
kommunfullmäktige riktlinjer för hur dessa medel får nyttjas,
att inrätta en integrationsfond med avsikt att fördela det extra
statsbidraget för utökade kostnader för flyktingmottagning under
perioden 2016-2018,
att kvarstående fonderade medel inom social- samt barn- och
utbildningsförvaltningarna ska inordnas i denna integrationsfond.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta
att delegera till kommunchef Jan Holmqvist att besluta om användning
av medel från statsbidraget tills riktlinjer fastställts, samt
att beslutade åtgärder ska anmälas till kommunstyrelsens utskott.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen ska framarbeta och förelägga
kommunfullmäktige riktlinjer för hur dessa medel får nyttjas,
att inrätta en integrationsfond med avsikt att fördela det extra
statsbidraget för utökade kostnader för flyktingmottagning under
perioden 2016-2018, samt
att kvarstående fonderade medel inom social-, samt barn- och
utbildningsförvaltningarna ska inordnas i denna integrationsfond.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-09

KS § 27 forts
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att delegera till kommunchef Jan Holmqvist att besluta om användning
av medel från statsbidraget tills riktlinjer fastställts, samt
att beslutade åtgärder ska anmälas till kommunstyrelsens utskott.
Delges:
Kommunfullmäktige
Jan Holmqvist
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

148.2015.107

2016-02-09

KS § 28
Utskottet § 4
Förstudie samverkan VA och avfall

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef Sävsjö,
Magnus Färjhage, kommunchef Vetlanda samt Ola Rosander
VD Vetab/Sävsjö Energi.
Förstudie samverkan VA och avfall.

Redogörelse

Kommunfullmäktige i Sävsjö och Vetlanda har beslutat om en
gemensam ambition att över tid försöka utveckla samarbetet inom det
kommunaltekniska området.
Under hösten 2015 har en förstudie genomförts för att undersöka
möjliga konsekvenser av en djupare samverkan inom områden VA och
avfall mellan Sävsjö kommun och Vetab.
Vid presentation av förstudien framkom att ett konkret beslutsunderlag
ska formuleras baserat på förstudiens slutsatser och
rekommendationer:

Justerandes sign



att uppdra åt kommuncheferna i respektive kommun samt VD i
Vetab/Seab att formulera ett konkret beslutsunderlag för att
bilda en ny gemensam organisation för Vetab/Seab och
VA/Renhållning i Sävsjö baserat på genomförd förstudie,



att tidplanen för arbetet medger att en ny organisation kan vara
operativ från och med 2017-01-01,



att den organisationsform som slutligt föreslås ska ha sin
utgångspunkt i att skapa en rationell verksamhet och att
demokratiska grundprinciper upprätthålls,



att formella handlingar som bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv framtas för nyskapat bolag samt även de
revideringar som bör genomföras av befintliga styrande
formella handlingar för Seab och Vetab,



att beslutsunderlaget ska innehålla beskrivning av hur
principiellt viktiga beslut inom berörda verksamheter kommer
att hanteras efter genomförd förändring,



att vid det fortsatta arbetet i processen inhämta synpunkter från
kommun- och bolagsledningarna när principiella vägval eller
frågeställningar så kräver.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-09

KS § 28
Utskottet § 4 forts
Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna att beslutsunderlag för samverkan om VA och avfall ska
tas fram enligt redovisad tjänsteskrivelse från Magnus Färjhage
kommunchef i Vetlanda kommun, Jan Holmqvist kommunchef i Sävsjö
kommun och Ola Rosander VD för Vetab och Sävsjö Energi.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Vetab
Sävsjö Energi AB
Vetlanda kommun
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

27.2016.530

2016-02-09

KS § 29
Utskottet § 6
Resebidrag för studerande

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
planeringschef.

Redogörelse

Under perioder har Sävsjö kommun givit bidrag till mantalsskrivna
personer i kommunen, som studerar på högskola/universitet och som
pendlar till och från hemorten. För närvarande betalar kommunen ut
halva resekostnaden. För år 2016 finns 350 000 kronor avsatta till
detta ändamål.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att halva resekostnaden ska betalas ut i enlighet med gällande
regelverk, vid resor med kollektivtrafik till högskola eller universitet
under år 2016, samt
att finansiering sker från utvecklingsavdelningens anslag för
resebidrag i budget 2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

29.2016.105

2016-02-09

KS § 30
Utskottet § 7
Infartsskyltar Sävsjös kommuns tätorter

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson.

Redogörelse

Ett förslag till infartsskyltar för Sävsjö samt Vrigstads, Stockaryds och
Rörviks tätorter har tagits fram för att på så sätt knyta ihop kommunen
med en gemensam profil. Skyltarna är prövade och godkända av
Sävsjö handel, centrumutvecklingsgruppen och har diskuterats vid
dialog med samhällsföreningar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att påbörja upphandling av
infartsskyltar.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

37.2016.041

2016-02-09

KS § 31
Anhållan om tilläggsbudget inom ramen för beslutat
investeringsbudget gällande byggnation av förskoleavdelning i
Vrigstad tätort

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-02-08 § 13.
Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, skolchef.

Redogörelse

Sävsjö kommun har stora behov av utbyggnad av
förskoleverksamheten och medel är tidigare avsatt för två
förskoleavdelningar i Vrigstad. Utöver detta bedömer barn- och
utbildningsnämnden att ytterligare en förskoleavdelning ordnas i
Vrigstad, varför barn- och utbildningsnämnden nu äskar om
3 300 000 kronor för ändamålet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge ekonomichef Bert Runesson i uppdrag att redovisa förslag på
hur en extra förskoleavdelning i Vrigstad kan inrymmas inom befintlig
investeringsbudget, samt
att ge fastighetschef Roger Torstensson i uppdrag att påbörja
förprojektering av en tillbyggnation av förskolan Paletten med
ytterligare en avdelning.

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Bert Runesson
-----Roger Torstensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

4.2016.040

2016-02-09

KS § 32
Utskottet § 9
Dispensregler vid anställning av personal

Fördragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Redogörelse

Dispensreglerna vid anställning av personal har funnits några år. En
ändring av dessa är nu aktuell enligt följande:
Förvaltningschef i samråd med personalchef avgör när en anställning
ska ske inom budgetramen, efter underlag från närmaste chef.
Begäran om att anställa personal utanför budgetram bereds i
respektive nämnd och beslutas i kommunstyrelsen. Begränsningarna
gäller som tidigare, det vill säga att visstidsanställningar under två
månader undantas från detta förfarande utan då beslutar närmaste
chef.
Samordning av anställningarna är angelägen även fortsättningsvis.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att från och med 2016-02-10 beslutar förvaltningschefer, i samråd
med personalchefen, om anställningar inom tilldelad budgetram,
att detta ersätter tidigare fattat beslut i kommunstyrelsens utskott
2012-09-18 § 162, samt
att regelbunden redovisning av anställningar ska ske till
kommunstyrelsens utskott.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Förvaltningar
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

4.2016.040

2016-02-09

KS § 33
Dispensansökningar

Föredragna handlingar

23/2016 Skötare, socialförvaltningen, 100 %, viss tid
24/2016 Behandlingspedagog, 100 %, socialförvaltningen, tillsvidare
25/2016 Behandlingspedagog, 100 %, socialförvaltningen, vikariat
26/2016 Undersköterska, 82 %, socialförvaltningen, tillsvidare
27/2016 Lärare särskolan, 100 %, Hägneskolan, tillvidare
28/2016 Lärare, 100 %, Hägneskolan, 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 23-28/2016.

Delges:
Personalavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

88.2015.040

2016-02-09

KS § 34
Utskottet § 10
Personaluppföljning december 2015

Föredragen handling

Personaluppföljning december 2015.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljning för december
månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningen till handlingarna, samt
att ge personalchef Åke Blomqvist i uppdrag att vid kommunstyrelsens
sammanträde den 9 februari redovisa utfall av höstens restriktioner för
övertid.

Delges:
Kommunstyrelsen
Åke Blomqvist

-----

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-09

KS § 35
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Beslut

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott
2016-01-26.
Näringslivsfrågor.
Övertid.
Sverigeförhandlingen, höghastighetsjärnväg.
Skrivelse med anledning av flyktingsituationen. 47.2016.133
Upphandlingsfrågor. 253.2015.052
Förändringar inom särskilt boende.
Partistöd.
Detaljplaner.

Kommunstyrelsen beslutar
att avseende f) uppdra till kommunchef Jan Holmkvist att initiera en
extern utredning som redovisas till kommunstyrelsen den 8 mars, samt
att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.

Delges:
Jan Holmqvist

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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