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2016-05-10
Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 10 maj 2016
klockan 13.15 – 16.30
Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson (KD), ordförande
Christer Sjögren (S), 1:e vice ordförande
Ingvar Jarfjord (C), 2:e vice ordförande
Mats Hermansson (M), 3:e vice ordförande
Ing-Marie Arwidsson, (KD)
Lena Persson, (S)
Göran Häll, (S)
Arne Årevall, (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Rolf Gustafsson, (C) ersättare för Christer Sandström (C)

Datum för anslags
nedtagande

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

2016-06-07

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

30.2016.104

Sida
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KS § 85
Utskottet § 73
Ansökan om kommunalt partistöd Vänsterpartiet i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Vänsterpartiet i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2015 tillsammans med ett granskningsintyg.
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om
utanordning av förskott av partistöd för 2016 med 22 000 kronor till
Vänsterpartiet i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

30.2016.104

Sida
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KS § 86
Utskottet § 74
Ansökan om kommunalt partistöd Sverigedemokraterna i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Sverigedemokraterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2015 tillsammans med ett granskningsintyg.
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om
utanordning av förskott av partistöd för 2016 med 57 000 kronor till
Sverigedemokraterna i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

30.2016.104

Sida
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KS § 87
Utskottet § 75
Ansökan om kommunalt partistöd Socialdemokraterna i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Socialdemokraterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur
partistödet har använts för 2015 tillsammans med ett granskningsintyg.
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om
utanordning av förskott av partistöd för 2016 med 92 000 kronor till
Socialdemokraterna i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

30.2016.104

Sida
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KS § 88
Utskottet § 76
Ansökan om kommunalt partistöd Moderaterna i Sävsjö

Föredragna handlingar

Ansökan om partistöd från Moderaterna i Sävsjö kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Moderaterna i Sävsjö har inkommit med redogörelse om hur partistödet
har använts för 2015 tillsammans med ett granskningsintyg.
Redovisningen har granskats av ekonomiavdelningen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att lägga lämnad redovisning till handlingarna och besluta om
utanordning av förskott av partistöd för 2016 med 64 000 kronor till
Moderaterna i Sävsjö.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

92.2016.109

Sida
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KS § 89
Utskottet § 77
Svar på medborgarförslag om gratis bussåkande

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande från Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Redogörelse

Förslaget innebär att kommunen erbjuder gratis bussåkande inom
kommunen för att minska energipåverkan och skapa ökad rörlighet.
Region Jönköpings län är, genom Länstrafiken, vår regionala
kollektivtrafikmyndighet med ansvar att bedriva kollektivtrafik i alla
kommuner. Ambitionen är att hälften av kostnaderna ska finansieras via
biljettintäkter och hälften via skattefinansiering. I glesbefolkade områden
är kollektivtrafiken nästan helt skattefinansierad. Bedömningen är att
kostnaderna skulle öka avsevärt för Sävsjö kommun om kollektivtrafiken
drivs kommunalt.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att med hänvisning till utvecklingschefens yttrande, avslå
medborgarförslaget, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

93.2016.106

Sida
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KS § 90
Utskottet § 78
Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015,
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Föredragna handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsplan för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län 2015.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att för Sävsjö kommuns del godkänna årsredovisningen 2015
avseende Mediacenter Jönköpings län, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja direktionen i kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

93.2016.106

Sida
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KS § 91
Utskottet § 79
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns
budget 2017

Föredragna handlingar

Handlingar från Mediacenter avseende samråd inför budget 2017.

Redogörelse

Mediacenter Jönköpings län har skickat förslag till budget 2017 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 288 901 kronor för år 2017.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

26.2016.280

Sida
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KS § 92
Utskottet § 80
Samordnad fastighetsförvaltning

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Förslag till samordnad fastighetsförvaltning.
Yttranden från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt Sävebo AB.

Redogörelse

Sävsjö kommun bedriver i nuläget fastighets- och bostadsförvaltning i
flera separata organisationer. Kommunledningen har initierat en
utredning om det finns förutsättningar för att samordna all
fastighetsförvaltning i kommunen och dess hel- eller delägda
bolag/ek.förening.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att en samordnad fastighetsförvaltning införs i Sävsjö kommun
och dess kommunala bolag från den 1 januari 2017,
att VD:n för Sävebo Urban Blücher, t f tekniska chefen Marcus
Tingvall, ekonomichef Bert Runesson och personalchef Åke
Blomqvist ges i uppdrag att samordnat förbereda införandet,
att i förberdelsearbetet ska ingå att föreslå hur
effektiviseringsvinster ska hanteras och redovisa de
gränsdragningsfrågor som uppmärksammas, samt
att utredarna ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag
på organisation i Sävsjö kommun efter det att samordnad
fastighetsförvaltning är genomförd.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sävebo AB ska ansvara för en samordnad
fastighetsförvaltning i Sävsjö kommun och dess kommunala
företag från den 1 januari 2017,
att VD:n för Sävebo AB Urban Blücher, t f tekniska chefen
Marcus Tingvall, ekonomichef Bert Runesson och personalchef
Åke Blomqvist ges i uppdrag att samordnat förbereda införandet,
att i förberdelsearbetet ska ingå att föreslå hur
effektiviseringsvinster ska hanteras och redovisa de
gränsdragningsfrågor som uppmärksammas, samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

Sida

KS § 92 forts
att utredarna ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag
på organisation i Sävsjö kommun efter det att samordnad
fastighetsförvaltning är genomförd.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

98.2016.003

Sida
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KS § 93
Utskottet § 81
Gemensam bilpool och fordonsadministration

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jörgen Frej, upphandlingssamordnare.
Utredning om kommungemensam bilpool och fordonsadministration.

Redogörelse

En utredning har initieras för att förbättra samsyn inom förvaltningar för
hur fordon avropas från ramavtal, används, underhålls, administreras,
avyttras samt försäkringsfrågor. Utredningen omfattar fordon med en
totalvikt under 3,5 ton samt släpvagnar.
Genom att centralisera fordonsadministration och bilpool kommer tid att
frigöras i förvaltningarnas organisationer. Totalekonomiska besparingar
och ett mer effektivt och enhetligt arbetssätt kan uppnås, beräknad
besparing till ca 800 000 kronor per år.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att en samordnad biladministration och bilpool införs i Sävsjö kommun
och dess helägda kommunala bolag från den 1 januari 2017,
att ansvaret för biladministration och bilpool av alla fordon under 3,5 ton
samt släpkärror enligt utredningen ska centraliseras till ekonomi- och
upphandlingsenheten, samt
att ekonomichef Bert Runesson utifrån utredningen ges i uppdrag att
planera och genomföra samordningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Enligt utskottets förslag.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

56.2016.003

Sida
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KS § 94
Utskottet § 87
Utvecklingsstrategi 2016-2022

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Förslag till utvecklingsstrategi.
Yttranden från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, myndighetsnämnden samt Sävsjö Näringslivs AB.

Redogörelse

Under hösten 2015 och våren 2016 har förslag till ny
utvecklingsstrategi för åren 2016 – 2022 arbetats fram. I arbetet
har främst kommunstyrelsens utskott, kommunens
ledningsgrupp på tjänstemannanivå, samt en särskild
arbetsgrupp deltagit. Förslaget har varit ute på remiss i samtliga
nämnder och kommunala bolag, inklusive Sävsjö Näringslivs AB.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj.
----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ”Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö
kommun med sikte på 2030”, samt
att denna ersätter tidigare utvecklingsstrategi antagen av
kommunfullmäktige 2011-11-21 § 127.

Delges:
Kommunfullmäktige

Mats Hermansson (M) deltar inte i ovannämnda beslut.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

56.2016.003

Sida
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KS § 95
Utskottet § 88
Integrationspolitiskt program 2016-2022

Föredragna handlingar

Redogörelse

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.
Förslag till integrationspolitiskt program.
Yttranden från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, myndighetsnämnden samt Sävsjö Näringslivs AB.
Under hösten 2015 och våren 2016 har förslag till ett
integrationspolitiskt program för åren 2016 – 2020 arbetats fram. I
arbetet har främst kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå,
samt en särskild arbetsgrupp deltagit. Förslaget har varit ute på remiss i
samtliga nämnder och kommunala bolag, inklusive Sävsjö Näringslivs
AB.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj.
-----

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande ”Integrationspolitiskt program 2016-2022”.
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

21.2016.133

Sida
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KS § 96
Utskottet § 82
Ändring av delegation

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Holmqvist, kommunchef.

Redogörelse

I december 2015 fick Sävsjö kommun ett extra statsbidrag med
anledning av kommunens kostnader i samband med den
uppkomna flyktingsituationen. Sävsjö kommun tilldelades 34,8
miljoner kronor.
Den 22 februari tog kommunfullmäktige beslut om att lägga dessa
medel i en särskild integrationsfond, tillsammans med fonderade
medel på barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen,
avsedda för kostnader i samband med flyktingmottagande.
För att skapa förutsättningar för en snabb hantering av den
uppkomna situationen, fick kommunchef Jan Holmqvist
delegation på dessa beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
den 9 februari.
Den fas då de beslut som är av mer brådskande karaktär
behöver tas är nu över. Av detta skäl är det rimligt att lämna
tillbaka delegationen till kommunstyrelsen. Samtidigt föreslås att
kommunstyrelsens utskott får motsvarande delegation.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att delegation att ta beslut avseende kommunens integrationsfond
flyttas från kommunchef Jan Holmqvist till kommunstyrelsens utskott,
samt
att beslut i kommunstyrelsen 2016-02-09 § 27 därmed upphävs.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Jan Holmqvist
Nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

57.2016.170

Sida
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KS § 97
Utskottet § 83
Processbeskrivning skydd och säkerhet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Jan Holmqvist.
Processbeskrivning.

Redogörelse

Arbetet med skydd och säkerhet i Sävsjö kommun utgår från målen i
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019 som i sin tur har
sitt ursprung i risk- och sårbarhetsanalysen. Arbetet drivs i
tvärsammansatta arbetsgrupper. Ledarna för arbetsgrupperna strålar
samman i den förvaltnings- och bolagsövergripande centrala
säkerhetsgruppen som leds av kommunchefen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande organisation för arbete med skydd och säkerhet
samt processbeskrivning.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Centrala
säkerhetsgruppen
Räddningstjänsten

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

99.2016.860

Sida
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KS § 98
Utskottet § 84
Sävsjö Celebration

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Föreningen Sävsjö United söker 150 000 kronor i stöd för att genomföra
evenemanget Sävsjö Celebration 20 augusti 2016. De har som mål att
genomföra årligen återkommande arrangemang för att samla
föreningslivet och göra Sävsjö kommun än mer attraktivt.
En underordnad arrangemangsförening med mål att utveckla Sävsjö
med olika arrangemang har startat med representanter från
föreningslivet. Det har gjorts insatser för att hantera minusresultat från
tidigare festivaler och skapa ekonomisk kontroll i kommande
arrangemang. Extern revisor och controller är kopplade till
arrangemanget.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att för Sävsjö kommun
handlägga beslut om bidrag, och kontakter avseende Sävsjö
Celebration,
att från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov reservera
150 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, varav 90 000 kronor avser
bidragsdel och 60 000 kronor som kan användas till kommunala
tekniska tjänster vid beslut om bidrag till Sävsjö Celebration, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under hösten göra en
uppföljning på årets Sävsjö Celebration och för kommunstyrelsens
utskott redovisa en långsiktig strategi för eventuell kommande stöttning
av arrangemanget.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att för Sävsjö kommun
handlägga beslut om bidrag och kontakter avseende festivalen Sävsjö
Celebration,
att från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov reservera
150 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, varav 90 000 kronor avser
bidragsdel och 60 000 kronor som kan användas till kommunala
tekniska tjänster vid beslut om bidrag till festivalen,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-05-10

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 98 forts
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under hösten göra en
uppföljning på årets festival och för kommunstyrelsens utskott redovisa
en långsiktig strategi för eventuell kommande stöttning av
arrangemanget, samt
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Delges:
Utvecklingsavdelningen - - - - Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Utskottet § 85
Utmaningsrätt

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Mejl från Roy Gustavsson.
Skrivelse från Svante Stenervik, Hotel Vrigstad Värdshus.

Redogörelse

Intresse har på olika sätt visats för att driva turistbyrå i Sävsjö kommun,
bland annat genom utmaningsrätten. Kommunstyrelsen kan anta
utmaningen och gå ut med en upphandling av turistinformationsverksamheten, eller välja att avböja.
Kommunstyrelsen har tidigare gett utvecklingsavdelningen i uppdrag
att, tillsammans med företagare inom turismsektorn, arbeta fram en ny
turiststrategi under hösten 2016, som ska ligga till grund för hur
turistarbetet ska bedrivas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå utmaningen 2016 för att invänta den kommande strategin, där
eventuell entreprenad behandlas i samarbete med kommunens
turistföretagare.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Roy Gustavsson
Svante Stenervik
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KS § 100
Utskottet § 89
Förskola Rörvik

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Stefan Claesson, skolchef.

Redogörelse

De två avdelningarna som finns på förskolan Snickargården i Rörvik är
välfyllda med flera barn på kö. Bedömningen är att dessa barn inte kan
erhålla plats inom fyra månader som skollagen föreskriver. Av akuta
skäl har även en tillfällig överinskrivning gjorts.
Barn- och utbildningsförvaltningen anhåller om medel motsvarande en
förskoleavdelning för 16-20 barn i Rörviks skolområde.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj.
----Kommunstyrelsen beslutar
att meddela barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen inte
har något att erinra mot att det genomförs upphandling och förberedelse
av placering av modul för användning som tillfällig förskoleavdelning i
Rörvik.

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
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KS § 101
Utskottet § 86
Personalstatistik och ekonomiuppföljning mars 2016

Föredragna handlingar

Personalstatistik och ekonomiuppföljning mars 2016.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisas personalstatistik och
ekonomiuppföljning mars 2016.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningarna till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag.
-----
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KS § 102
Anmälningsärenden
a)
b)
c)
Beslut

Protokoll från sammanträden med kommunstyrelsens utskott
2016-04-12 och 2016-04-26, 27.
Höglandets samordningsförbund.
VA-samarbete.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna.
------
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