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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

192.2014.041

2014-11-04

KS § 157
Förslag om upphävning av tidigare fattade beslut om
investeringsobjekt

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

I budgeten för år 2014 beslutades om investeringsanslag för en
mängd olika projekt, av vilka en del inte kommer till stånd 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 2015.
För år 2014 finns dock inget projekt att upphäva.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte upphäva något investeringsprojekt för år 2014.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

19.2014.041

2014-11-04

KS § 158
Förslag till budget 2015-2017 samt fastställande av kommunal
utdebitering 2015

Föredragna
handlingar
a)
b)
c)
d)
e)

Förslag till driftbudget 2015
Förslag till driftbudget 2016 -2017
Förslag till taxor
Förslag till investeringsbudget 2015-2019
Beslut om nämndernas och bolagens mål i linje med
utvecklingsstrategin ”Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit,
Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2013-2015 med sikte
på 2020.
f) Förslag till övriga beslut.
g) Förhandlingsprotokoll 2014-11-04.
A. DRIFTBUDGET 2015
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att tillföra 200 000 kronor för utbildning av nya ledamöter,
att minska ramen med 8 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för kommunfullmäktige, samt
att kommunfullmäktiges budgetram för 2015 ska vara 1 178 000
kronor.
Kommunstyrelse inklusive tekniskt utskott
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utöka budgetramen med 250 000 kronor för ökad kostnad
resebidrag,
att utöka budgetramen med 300 000 kronor för att driva Mötesplats
Sävsjö,
att utöka budgetramen med 900 000 kronor för vinterväghållning,
att minska ramen med 575 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att minska ramen med 381 000 kronor med anledning av att Region
Jönköpings län övertar kostnaden för Regionförbundet,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

2014-11-04

KS § 158 forts
att utöka ramen med 4 000 kronor för omfördelning av IT-kostnader.
att i övrigt godkänna budgetförslaget för kommunstyrelsen för år 2015,
samt
att kommunstyrelsens inklusive tekniskt utskotts budgetram för år 2015
ska vara 60 025 000 kronor.
Mats Hermansson (M) yrkar att budgetramen för vinterväghållning
utökas till 700 000 kr istället för föreslagna 900 000 kr.
Mats Hermansson (M) gör ett tilläggsyrkande som innebär att avsatta
medel för oförutsedda händelser sänks från 1 000 000 kr till 500 000 kr.
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag mot
Mats Hermanssons yrkanden om lägre utökad ram för vinterväghållning
med 200 000 kr samt lägre avsatta medel för oförutsedda händelser
med 500 000 kr, och finner bifall för budgetberedningens förslag.

Barn- och utbildningsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att tillföra 500 000 kronor för genomförande av nya skolreformer samt
införande av lärarlegitimation,
att tillföra 2 000 000 kronor för ökat behov av kommunal
vuxenutbildning,
att minska ramen med 202 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att budgetramen utökas med 500 000 kronor för extra
förskoleavdelningar under våren 2015,
att utöka budgetramen med 2 327 000 kronor för omfördelning ITkostnader,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för barn- och utbildningsnämnden
för 2015, samt
att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2015 ska vara
271 967 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utöka anslaget för försörjningsstödet för 2015 med 1 000 000
kronor,
att budgetramen utökas med 500 000 kronor för fortsatt förstärkning av
socialsekreterargruppen,
att 59 000 kronor tillförs för fördyrade kostnader för obekväm arbetstid
vid köp från kostenheten,
att budgetramen utökas med 500 000 kronor för återbemanning av
Göransgården efter ombyggnation,
att minska ramen med 586 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att 1 678 000 kronor tillförs för fördyrade kostnader avseende jour och
beredskap inom organisationen,
att utöka budgetramen med 109 000 kronor för omfördelning
IT-kostnader,
att budgetramen utökas med 25 000 kronor för att begränsa
taxehöjningen av trygghetslarm till en ökning med 10 kronor i månaden,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för socialnämnden för 2015, samt
att socialnämndens budgetram för år 2015 ska vara 225 374 000
kronor.
Mats Hermansson (M) yrkar att budgetramen utökas med 850 000 kr till
förstärkning av nattbemanning på Högliden.
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag mot
Mats Hermanssons yrkande om utökad ram för nattbemanning på
Högliden med 850 000 kr, och finner bifall för budgetberedningens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utöka anslaget till allmänna samlingslokaler med 25 000 kronor,
att utöka anslaget till aktivitetsstödet med 20 000 kronor,
att utöka anslaget till fritidsgårdsverksamhet med 40 000 kronor,
att minska ramen med 164 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att utöka budgetramen med 22 000 kronor för omfördelning ITkostnader,
att budgetramen utökas med 5 000 kronor för höjning av
aktivitetsbidrag till pensionärer,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för kultur- och fritidsnämnden för
2015, samt
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2015 ska vara
19 308 000 kronor.

Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utöka anslaget med 130 000 kronor för utökade kostnader för jour
och beredskap,
att utöka anslaget med 100 000 kronor för utökning av övningstid
deltidsbrandmän,
att minska ramen med 82 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att minska budgetramen med 37 000 kronor för omfördelning ITkostnader,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att i övrigt godkänna budgetförslaget för myndighetsnämnden för 2015,
samt
att myndighetsnämndens budgetram för år 2015 ska vara 12 915 000
kronor.

Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att minska ramen med 4 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att minska budgetramen med 5 000 kronor för omfördelning ITkostnader,
att godkänna budgetförslaget för överförmyndarnämnden för 2015,
samt
att överförmyndarnämndens budgetram för år 2015 ska vara 1 331 000
kronor.

Valnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna budgetförslaget för valnämnden för 2015,
samt
att valnämndens budgetram för år 2015 ska vara 5 000 kronor.

Revision
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att minska ramen med 7 000 kronor på grund av att ingen
kompensation utgår för beräknad inflation 2015,
att godkänna budgetförslaget för revisionen för år 2015,
samt
att revisionens budgetram för år 2015 ska vara 595 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-04

KS § 158 forts
Finansförvaltning (kommunstyrelse)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till att justera internräntan till 3,2 % vilket är en
höjning med 0,7 % i förhållande till 2014,
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2015 till maximalt
190 000 000 kronor,
att checkräkningskredit i bank under år 2015 får uppgå till maximalt
40 000 000 kronor,
att borgensavgiften 2015 uppgår till 0,4 % för de helägda kommunala
bolagen,
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2015 ska vara
21:92 kronor,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för finansförvaltningen (KS),
samt
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter år 2015
beräknas till 595 445 000 kronor.

B. DRIFTBUDGET 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning
beslutar
att följande preliminära budgetramar för år 2016 tills vidare ska gälla:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

981 000 kronor
61 406 000 kronor
278 443 000 kronor
233 511 000 kronor
19 619 000 kronor
13 627 000 kronor
1 393 000 kronor
5 000 kronor
602 000 kronor
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att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till
613 778 000 kronor,
att följande preliminära budgetramar för år 2017 tills vidare ska gälla:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

984 000 kronor
62 957 000 kronor
286 662 000 kronor
242 765 000 kronor
20 109 000 kronor
14 453 000 kronor
1 463 000 kronor
5 000 kronor
610 000 kronor

samt,
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till
633 344 000 kronor.

C. TAXOR
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna nämndernas förslag till taxor för år 2015 enligt bifogat
dokument.

D. INVESTERINGSBUDGET 2015-2019
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2015 och 2016
enligt bilaga, samt
att som en inriktning för framtida beslut om investeringsbudget för åren
2017-2019, godkänna i bifogat dokument förtecknade investeringsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2014-11-04

KS § 158 forts
E. SÄVSJÖ KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa de mål och servicegarantier som nämnder och bolag
redovisat i driftbudgeten i enlighet med Utvecklingsstrategin
”Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit, Utvecklingsstrategi (US) för
Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020”.

F. ÖVRIGA BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att förvaltningscheferna under ledning av kommunchefen får ett
uppdrag att genom översyn av hela kommunkoncernen hitta politiskt
acceptabla resultatförbättringar som för 2015 motsvarar 0,5 %
besparing på samtliga nämnder vilket ska ge 2,9 mkr. Redovisning av
uppdraget ska ske för den nya mandatperiodens kommunstyrelse
senast februari 2015.
Detta förutsätter fortsatt arbete med framtidsplaner i nämnderna. Det är
väsentligt att detta arbete fortgår med att nydana och förändra
verksamheternas anläggningar och lokaler, men också organisation
och arbetssätt för att bättre och mer kostnadseffektivt kunna möta såväl
dagens som morgondagens behov,
att för 2015 utgår resebidrag till studerande enligt gällande regelverk
med 50 % av redovisad kostnad,
att lägga inkomna budgetförslag från de kommunägda bolagen till
handlingarna, samt
att utöver de förslag till förändringar och tillägg som föreslås av
kommunstyrelsen fastställa föreliggande förslag till driftbudget för år
2015 med utblick mot 2016-2017 samt investeringsbudget 2015 och
2016 med utblick mot 2017-2019, samt
att vid beräkning av kapitalkostnader mot VA-kollektivet ska
kommunens gällande snittränta vid årets början användas.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

166.2014.109

2014-11-04

KS § 159
Utskottet § 180
Svar på medborgarförslag om att inrätta integrationsenhet

Föredragen handling

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-09-30 § 152.

Redogörelse

Förslaget innebär att en integrationsenhet/mottagningsenhet för
nyanlända flyktingar ordnas, där berörda aktörer finns i samma
enhet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att hänvisa till uppdrag lämnat till socialförvaltningen och barn-och
utbildningsförvaltningen att lämna förslag till organisation av
koncernsamordnat integrationsarbete, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

172.2014.109

2014-11-04

KS § 160
Utskottet § 181
Svar på medborgarförslag om att säkerställa lågstrålande zoner

Föredragen handling

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-10-21 § 107 och
2014-01-20 § 6.

Redogörelse

El- och strålningsöverkänslighet upplevs som ett stort bekymmer och
därför önskas en lågstrålande zon där strålningsöverkänsliga kan bo.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att hänvisa till tidigare besvarade medborgarförslag i samma ämne,
samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

33.2014.214

2014-11-04

KS § 161
Utskottet § 182
Detaljplan för del av Sibbarp 1:16 m. fl. Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Detaljplan.
Planbeskrivning.
Utlåtande.
Förslaget till detaljplan för del av Sibbarp 1:16 m.fl, Sävsjö kommun
har varit ute på granskning fr.o.m. 10 mars t.o.m. 31 mars 2014.
I Sävsjö kommuns översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut
som ett förtätningsområde. Det är i första hand områdena i sydvästra
delen av sjön. Bakgrunden är att det är här som det är mest
exploaterat och störst problem med enskilda avlopp. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) 4 kap 2 § ska ett områdes lämplighet för
bebyggelse samt bebyggelsemiljöns utformning, vid t ex
sammanhållen bebyggelse, re-gleras med en detaljplan. Kravet på
detaljplan gäller även för bebyggelse som ska förändras eller
bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang. En
detaljplan behövs för att utöka byggrätten samt för att kunna
fastighetsbilda både befintliga och nytillkommande tomter.
Syftet med planen är att få fram attraktiv och central tomtmark för
nya bostäder.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ta detta utlåtande, med redaktionell ändring av planen, som sitt
eget, samt
att anta detaljplanen.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

33.2014.214

2014-11-04

KS § 162
Utskottet § 183
Detaljplan för del av Hillarp 1:4 och 1:5, Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Detaljplan.
Planbeskrivning.
Utlåtande.
Förslaget till detaljplan för del av Hillarp 1:4 och 1:5, Sävsjö kommun
har varit ute på granskning fr.o.m. 17 mars t.o.m. 4 april 2014.
I Sävsjö kommuns översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut
som ett förtätningsområde. Det är i första hand områdena i sydvästra
delen av sjön. Bakgrunden är att det är här som det är mest
exploaterat och störst problem med enskilda avlopp. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) 4 kap 2 § ska ett områdes lämplighet för
bebyggelse samt bebyggelsemiljöns utformning, vid t ex
sammanhållen bebyggelse, re-gleras med en detaljplan. Kravet på
detaljplan gäller även för bebyggelse som ska förändras eller
bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang. En
detaljplan behövs för att utöka byggrätten samt för att kunna
fastighetsbilda både befintliga och nytillkommande tomter.
Syftet med planen är att få fram attraktiv och central tomtmark för
nya bostäder.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att ta detta utlåtande som sitt eget, samt
att anta detaljplanen.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

79.2014.106

2014-11-04

KS § 163
Utskottet § 184
Delårsrapport Höglandets kommunalförbund 2014-06-30

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Höglandets kommunalförbund
2014-09-26 § 25.
Delårsrapport Höglandets kommunalförbund 2014-06-30.

Redogörelse

I protokollsutdraget redogörs för verksamheten och delårsrapporten
är skickad till medlemskommunerna för godkännande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att för Sävsjö kommuns del godkänna delårsrapporten för
Höglandets Kommunalförbund 2014-06-30.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchef Per Thörnqvist och ekonomichef Bert
Runesson att, tillsammans med övriga kommuner, följa Höglandets
Kommunalförbunds ekonomiska utveckling under resten av året och
föra en kontinuerlig dialog med Höglandets Kommunalförbunds
ledning om ekonomin, samt
att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att för Sävsjö kommuns del godkänna delårsrapporten för
Höglandets Kommunalförbund 2014-06-30.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom
att uppdra till kommunchef Per Thörnqvist och ekonomichef Bert
Runesson att, tillsammans med övriga kommuner, följa Höglandets
Kommunalförbunds ekonomiska utveckling under resten av året och
föra en kontinuerlig dialog med Höglandets Kommunalförbunds
ledning om ekonomin, samt
att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunfullmäktige
Per Thörnqvist
Bert Runesson
Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

69.2014.510

2014-11-04

KS § 164
Utskottet § 185
Trafikpolicy och Trafiksäkerhetsprogram

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelser upprättade av Maria Lund, teknisk chef och Anna
Wiksten, gata/parkchef.
Trafikpolicy 2014-2017.
Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017.
Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden,
socialnämnden, kommunala handikapprådet och Stockaryds
samhällsförening.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har tagit fram trafikpolicy och
trafiksäkerhetsprogram tillsammans med utvecklingsavdelningen och
räddningstjänsten.
I trafiksäkerhetsprogrammet framgår ambitionsnivåer som rör olika
förvaltningar och som kräver resurser på olika sätt. En handlingsplan
kommer att tas fram när policy och program är antaget av
kommunfullmäktige.
Policy och program har varit på remissrunda och vissa ändringar har
gjorts utifrån lämnade synpunkter.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande Trafikpolicy och Trafiksäkerhetsprogram.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1.2014.106

2014-11-04

KS § 165
Utskottet § 186
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns
budget 2015

Föredragna handlingar

Handlingar från Mediacenter avseende budget.

Redogörelse

Mediacenter Jönköpings län har skickat förslag till budget 2015 till
medlemskommunerna för samråd.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att Sävsjö kommun för sin del tillstyrker föreliggande förslag till
budget och medlemsavgift på 264 000 kronor för år 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

187.2014.250

2014-11-04

KS § 166
Begäran om överlåtelse av mark i kv Kopparslagaren

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Sävebo AB har en tid arbetat med ett nybyggnadsprojekt i kv
Kopparslagaren. Området ligger vid Sävsjöån och ansluter till de
hyresfastigheter som Sävebo har i kv och som har gatuadressen
Västra Järnvägsgatan 23. Förslaget innebär tre huskroppar med
vardera 9 lägenheter.
Sävebo AB föreslår även att kommunen iordningställer övrig mark i
kvarteret så att det ingår i parkmarkkonceptet.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlåta markområde enligt bifogad skiss till Sävebo AB för
byggnation av lägenheter,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att iordningställa återstående
delar av den kommunala marken, samt
att eventuella kostnader i samband med överlåtelsen, belastar
Sävebo AB.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

93.2014.106

2014-11-04

KS § 167
Utskottet § 191
Arbetsordning för primärkommunal samverkan (PKS)

Föredragna handlingar

Förslag till tjänsteskrivelse.
Arbetsordning för primär kommunalsamverkan (PKS)

Redogörelse

Den primärkommunala nämnden (PKN) inom Regionförbundet
Jönköpings län upphör vid årsskiftet och ersätts av
Primärkommunal samverkan (PKS). En arbetsordning har tagits
fram där verksamhetsområden och uppgifter för PKS klargörs samt
görs beskrivning av verksamheten och arbetsformer för organet.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid dagens sammanträde föreligger uppdaterat förslag på
Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan
(PKS), daterad 2014-10-28.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

93.2014.106

2014-11-04

KS § 168
Utskottet § 190
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och
utveckling

Föredragen handling

Förslag till Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning
och utveckling

Redogörelse

Primärkommunalt samverkansorgan, PKS utgör den politiska arenan
för den samverkan länets kommuner bedriver. Samverkansorganet
är en del av Region Jönköpings län och har en primärkommunal
styrning och ledning. Parter i avtalet är Landstinget/Region
Jönköpings län och primärkommunerna i länet företrätt av PKS.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2014-09-15 § 87 delegerat
beslutanderätten i detta ärende till kommunstyrelsen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande verksamhetsavtal avseende
primärkommunal samordning och utveckling, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson att
underteckna avtalet.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Region Jönköpings län

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

34.2014.170

2014-11-04

KS § 169
Utskottet § 187
Överenskommelse om samverkan inom RäddSam F

Föredragna handlingar

Förslag till Överenskommelse om samverkan inom RäddSam F.
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2014-09-18 § 226.

Redogörelse

Jönköpings

För att kommunerna och kommunernas räddningstjänster ska ha
förmåga att lösa de krav och förväntningar som ställs, förutsätts
bildande av större organisationer eller utökad samverkan. I
län och Ydre kommun har kommunernas organisationer för
räddningstjänsterna genom samverkansavtal/överenskommelser
samverkat under många år inom ramen för RäddSam F. En ny
överenskommelse om samverkan har nu gemensamt tagits fram.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande överenskommelse, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson att
underteckna Överenskommelse om samverkan inom RäddSam F.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Räddningstjänsten
RäddSam F

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

57.2014.000

2014-11-04

KS § 170
Utskottet § 188
Samverkansavtal mellan Sävsjö kommun och Emåförbundet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Anders Gustafsson,
förbundsordförande och Ilan Leshem, verksamhetsledare.
Förslag till Samverkansavtal mellan Sävsjö kommun och
Emåförbundet.

Redogörelse

Sedan flera år tillbaka finns ett samverkansavtal mellan
Emåförbundet och de åtta medlemskommunerna i
avrinningsområdet. Nu gällande avtal går ut vid utgången av 2014.
Styrelsen föreslår att avgiften för 2015 och 2016 räknas upp med
10 % utifrån 2010 års nivå. För avgiften 2017 och 2018 föreslås en
ytterligare uppräkning med 5 % utifrån 2016 års nivå. För Sävsjö
kommuns del blir kostnaden för 2015/2016; 16 000 kronor och
2016/2017; 17 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande avtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson att
underteckna samverkansavtal med Emåförbundet.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Emåförbundet
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

67.2014.250

2014-11-04

KS § 171
Utskottet § 189
Förfrågan om tomtoption på Sandslättsområdet i Vrigstad

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Förslag till optionsavtal.
Skrivelse från Richard Nordh, Fransson & Nordh Byggnads AB.

Redogörelse

Sävsjö kommun har fått en förfrågan från Fransson & Nordh
Byggnads AB om att bygga villor på 7 planlagda tomter på
Sandslättsområdet i Vrigstad och företaget önskar nu få optionsrätt
på tomterna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge optionsrätt på fyra av tomterna under ett år, för att därefter
kunna förlängas med maximalt ett år i taget enligt direktiv i
tjänsteskrivelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Fransson & Nordh
Byggnads AB
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

35.2014.040

2014-11-04

KS § 172
Utskottet § 192
Personaluppföljning september

Föredragna handlingar

Personaluppföljning september 2014.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personaluppföljning
september månad.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontoret att vid kommunstyrelsens
utskotts sammanträde den 18 november redovisa antal anställda på
kommunledningskontoret, samt
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen
------Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.

Delges:
Personalavdelningen
----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-04

KS § 173
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
Beslut

Rapport Stockarydsterminalen.
Info integrationsprojekt och Jobbhuset,
sommarjobbsförmedling.
Rekryteringsfrågor.
Skrivelse från förskolan Fantasia om arbetssituationen.
190.2014.710
Näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutar
att i övrigt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Delges:
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-04

KS § 174
Delgivning av beslut från sammanträden med kommunstyrelsens utskott 2014-09-29, 2014-10-07, 2014-10-14 och
2014-10-21.
Kommunstyrelsen beslutar
att eftersom samtliga ledamöter fått kopia av protokollen, lägga
dessa till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

26

