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Plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 5 mars 2019
klockan 13.15 – 17.25

Beslutande

Ordinarie ledamöter:
Stefan Gustafsson, KD ordförande
Christer Sjögren, S, förste vice ordförande
Mats Hermansson, M andre vice ordförande
Johanna Danielsson, KD, frånvarande
Christer Sandström, C
Matilda Henriksson, C
Lena Persson, S
Göran Häll, S, närvarande till och med kl 16.00 §§ 83-88
Kjell Lundkvist, SD, närvarande till och med kl 16.00 §§ 83-88
Tjänstgörande ersättare:
Gunnel Lundgren, KD, ersätter Johanna Danielsson

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommunchef

Carina Hjertonsson, sekreterare
Stefan Fürst, V, insynsplats
Frank Isaksson enhetschef kultur och fritid § 84
Urban Blücher, vd Sävebo AB § 93
Annelie Patriksson, projektledare Sävebo AB § 93
Marie Hogmalm, ekonomichef §§ 89, 90, 93
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef §§ 97, 98

Utses att justera Matilda Henriksson, C
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, Sävsjö, torsdagen den 7 mars 2019 klockan 09.00

Ordförande

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

Paragrafer

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

Stefan Gustafsson

Sekreterare

83 - 102

….....................…………………………………………..
Carina Hjertonsson

Justerande

.........................................................................................................................
Matilda Henriksson

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-05

Anslagsdatum:

2019-03-08

Sista dag att överklaga
(laglighetsprövning):

2019-04-01

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet

Underskrift

Justering

………………………………………………………………………………
Carina Hjertonsson

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 83

Diarienummer:

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Sammanfattning
Ordförande frågar kommunstyrelsen om utskickad ärendelista kan godkännas och
behandlas på dagens sammanträde.
1.
2.
3.
4.
5.

Närvaro
Val av justerare
Godkännande av ärendelistan.
Informationsärenden.
Svar på medborgarförslag om att minska hastigheten på Södra vägen i
Vrigstad.
6. Svar på medborgarförslag om A-traktorer.
7. Svar på medborgarförslag om skolgården på Rörviks skola.
8. Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress- och garantiavtal för
Kommuninvest i Sverige AB.
9. Budgetdirektiv.
10. Investeringsbudget 2020-2022.
11. Utökad borgen Sävebo AB.
12. Detaljplan för Ripan 14 och del av Eksjöhovgård 7:2, Sävsjö tätort,
Sävsjö kommun.
13. Förskolan Ripan med tillagningskök på Hägneområdet.
14. Överlåtelse av fastigheten Sävsjö Eksjöhovgård 7:1.
15 a.Intressent till fastigheten Gästgivaregården 1:146 i Vrigstad
15 b.Revidering av arkivreglemente för Sävsjö kommun.
16. Ansökan om medfinansiering till Startist i Stockaryd.
17. Utveckling av Sävsjö kommuns turistinformation.
18. Utvärdering av bemanningsenhet.
19. Mål och styrtal 2019 – Räddningstjänsten.
20. Anmälan av delegationsbeslut.
21. Övriga ärenden.
22. Meddelanden.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 84

Diarienummer:

Informationsärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att avseende a) redovisa affärsplanen i samband med beslut av årsredovisningen
för Njudung Energi AB vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april 2019,
att avseende b) ärendet tas upp vid kommande beredningssammanträde med
kommunstyrelsen, samt
att i övrigt notera informationen.

Sammanfattning
a) Rapport från styrelse och affärsplan Njudung Energi AB. 65.2019.450
b) Omklädningsrum HA 74. 23.2017.805

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 85

Diarienummer: 175.2018.109

Svar på medborgarförslag om att minska hastigheten på
Södra vägen i Vrigstad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att notera de åtgärder som redovisas i serviceförvaltningens skrivelse, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag daterat den 29 oktober 2018, föreslår förslagsställaren att
Södra Vägen får en acceptabel trafikmiljö genom att åtgärder utförs som minskar
den upplevt höga hastigheten. Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att
inkomma med ett yttrande om ärendet och föreslår följande åtgärder
1. Utplacering av tillfälliga farthinder efter snöröjningssäsong.
2. Fortsatt utredning av permanent fartnedsättande åtgärder i samband med
utbyte av va-ledningar.
3. Utskick av information kring upplevd trafiksituation till de boende med
förhoppning om att alla tar ansvar och tänker på säkerhet för både barn
och vuxna som vistas i trafiken.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av serviceförvaltningen.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 63.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 86

Diarienummer: 160.2018.109

Svar på medborgarförslag om A-traktorer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att med tjänsteskrivelsens redovisning anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där kommunen uppmanas att i en skrivelse
till regeringen försöka få till stånd en förändring av högsta tillåtna hastighet för Atraktorer från 30 km/h till 60 km/h.
Frågan om i vilken hastighet en A-traktor får framföras, är inte en fråga för en
enskild kommun, utan som förslagsställaren konstaterar i sitt medborgarförslag är
detta en fråga för statliga myndigheter och ytterst den svenska riksdagen.
Kommunen uppmanar därför att i första hand vända sig till Transportstyrelsen i
ärendet.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag.
2. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 65.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 87

Diarienummer: 171.2018.109

Svar på medborgarförslag om skolgården på Rörviks skola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att hänvisa till pågående arbete med underhållsplaner för bland annat förskoleoch skolgårdar som görs inom fastighetsförvaltningen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Lärare och elever från klass 4 på Rörviks skola önskar att skolgården vid Rörviks
skola rustas upp. Den utrustning som finns är sliten och de anser att förnyelse av
skolgården kommer att bidra till mer lek och rörelse för eleverna.
Barn- och utbildningschefen redovisar i sin tjänsteskrivelse förutsättningarna för
en upprustning.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2018-01-16 § 22.
Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 66.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 88

Diarienummer: 51.2019.045

Bekräftelse av borgensförbindelse samt regress- och
garantiavtal för Kommuninvest i Sverige AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att Sävsjö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 28
november 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Sävsjö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Sävsjö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer,
att Sävsjö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Sävsjö kommun
den 29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, alltjämt
gäller,
att Sävsjö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sävsjö kommun
den 29 juni 2011, vari Sävsjö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller, samt
att utse Stefan Gustafsson och Jan Holmqvist att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Sävsjö kommun är fullvärdig medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Samtliga medlemmar har tecknat en solidarisk borgensförbindelse som enligt lag
är giltig i tio år. Det har nu gått tio år och Sävsjö kommun behöver bekräfta
borgensförbindelsen på nytt.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.
Förslag till bekräftelse av borgensförbindelse.
Avta om regress med mera 2011-06-29.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 68.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 89

Diarienummer: 14.2019.041

Budgetdirektiv
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande reviderat förslag till budgetdirektiv för åren 2020-2022.

Sammanfattning
Förslag till budgetdirektiv till nämnder och styrelser inför kommunfullmäktiges
beslut om verksamhetsplan 2020 – 2022 i juni 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 70.

Beslutet skickas till
Nämnder och styrelser
Ekonomiavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 90

Diarienummer: 14.2019.041

Investeringsbudget 2020-2022
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchef Jan Holmqvist i uppdrag att tillsammans med ekonomichef
Mari Hogmalm redigera förslag till investeringsbudget utifrån vid sammanträdet
framkomna synpunkter.

Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget för till nämnder och styrelser inför
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan 2020 – 2022 i juni 2019.

Beslutsunderlag
1.

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 71.

Beslutet skickas till
Jan Holmqvist
Marie Hogmalm

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Diarienummer: 51.2019.045

Utökad borgen Sävebo AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävebo AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 289 miljoner kronor, vilket innebär en utökning med
45 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Sammanfattning
Styrelsen för Sävebo AB har beslutat att anhålla om utökad kommunal borgen
till nybyggnation av förskola samt tillagningskök på fastigheten Sävsjö
Ripan 14.
Nuvarande beviljad borgen för Sävebo AB uppgår till 244 mkr.

Yrkanden
Ordföranden föreslår följande förslag till kommunfullmäktige
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävebo AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 289 miljoner kronor, vilket innebär en utökning med
45 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Mats Hermansson, M, yrkar att Sävsjö kommun ska tilllskjuta ett aktieägartillskott
till Sävebo AB på 45 miljoner kronor istället för utökad borgen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens förslag. Mats Hermansson begär omröstning.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja för ordförandens förslag.
Nej för Mats Hermanssons förslag.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstade sex ledamöter Ja och en ledamot röstade Nej.
…………….………………………………………………………………………….….bilaga 1.
Kommunstyrelsen bifaller således ordförandens förslag till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 91 forts
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse upprättad av Urban Blücher, vd Sävebo AB.

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 78.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Diarienummer: 11.2018.214

Detaljplan för Ripan 14 och del av Eksjöhovgård 7:2,
Rönnbärsvägen 3-5, Sävsjö tätort
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att ta upprättat granskningsutlåtande som eget,
att ändra förslaget enligt utlåtandet, samt
att anta planförslaget.

Sammanfattning
Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för detaljplan för Ripan 14,
Sävsjö tätort. Detaljplanen har varit föremål för granskning. I
granskningsutlåtandet sammanfattas de inkomna yttrandena och bemöts med
kommentarer med eventuella åtgärder till följd av yttrandet.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.

2. Granskningsutlåtande.
3. Planbeskrivning.
4. Kartskiss
5.

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 75.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 93

Diarienummer: 47.2019.290

Förskolan Ripan med tillagningskök på Hägneområdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att ge Sävebo AB i uppdrag att tillsammans med kommunens upphandlingsenhet
genomföra upphandling av ny förskola i enlighet med förslaget, samt
att ett nytt tillagningskök för ca 700 portioner ska byggas tillsammans med den
nya förskolan Ripan på Hägneområdet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom behovet av ny förskola med
fyra avdelningar och ett nytt tillagningskök. Budgetmedel finns avsatta i budget
2019 med 20 miljoner kronor för förskolan och 12 miljoner för köket. Sävebo AB
fick uppdraget att arbeta fram ett förslag på ny förskola med fyra avdelningar med
möjlighet att bygga på ytterligare två avdelningar vid ett senare tillfälle.
Ett stort behov finns att öka kapaciteten för tillagning av mat i Sävsjö tätort, då det
inte anses möjligt att utöka antalet portioner i de två befintliga tillagningsköken.

Yrkanden
Ordföranden föreslår följande förslag till kommunfullmäktige
att ge Sävebo AB i uppdrag att tillsammans med kommunens upphandlingsenhet,
genomföra upphandling av totalentreprenad till ny förskola i enlighet med
förslaget, samt
att ett nytt tillagningskök för ca 700 portioner ska byggas tillsammans med den
nya förskolan Ripan på Hägneområdet.
Mats Hermansson, M, yrkar att byggnationen ska ske i Sävsjö kommuns regi.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens förslag.
Mats Hermansson begär omröstning. Kommunstyrelsen godkänner följande
beslutsgång:
Ja för ordförandens förslag.
Nej för Mats Hermanssons förslag.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 93 forts
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstade sex ledamöter Ja och en ledamot röstade Nej.
…………….………………………………………………………………………….….bilaga 1.
Kommunstyrelsen bifaller således ordförandens förslag till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen och
serviceförvaltningen.

2. Kalkyl och skisser.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 76.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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§ 94

Diarienummer: 59.2019.253

Försäljning av markområde på fastigheten Sävsjö
Eksjöhovgård 7:1, kvarteret Brädan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna försäljning av ca 16 000 m2 av fastigheten Sävsjö Eksjöhovgård
Eksjöhovgård 7:1 till Holst Gräv AB, samt
att utse Stefan Gustafsson och Jan Holmqvist att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
År 2007 beslutade kommunfullmäktige om överlåtelse av Sävsjö Eksjöhovgård 7:1
till Holst gräv AB. Köpehandlingar upprättades men den fastighetsbildning som
krävdes har inte genomförts och därmed har heller inte fastighetens lagfart
överförts till köparen. För att kunna genomföra förvärvet krävs att nya
köpehandlingar upprättas.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt upprättat 2007-06-18.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-06-18 § 129.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 79.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Diarienummer: 89.2018.261

Intressent till fastigheten Gästgivaregården 1:146 i
Vrigstad
Kommunstyrelsen beslutar
att det i dagsläget inte är aktuellt att försälja Gästgivaregården 1:146

Sammanfattning
Intresse har funnits att förvärva fastigheten Gästgivaregården 1:146 belägen vid
Trävaruvägen i Vrigstad.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Diarienummer: 33.2019.003

Revidering av arkivreglemente för Sävsjö kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa arkivreglemente för Sävsjö kommun att gälla från och med
den 1 april 2019.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till revidering av Sävsjö kommuns
befintliga arkivreglemente som fastställdes under förra mandatperioden. En
översyn av arkivreglementet bör genomföras varje mandatperiod för att regler
gällande arkivhantering och organisation ska hållas aktuella.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.
2. Förslag till revidering av arkivreglemente.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 69.S

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Diarienummer: 43.2019.805

Ansökan medfinansiering till Startist i Stockaryd
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för komplettering av
beslutsunderlaget.

Sammanfattning
Föreningen Mediahusets vänner i Stockaryd driver sedan våren 2017 ett projekt
som kallas Startist. Projektet vänder sig i huvudsak till personer med viss
funktionsnedsättning. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden, men har
inte täckning för finalarrangemanget i sin budget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-02-18.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-02-19 § 73.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 98

Diarienummer: 44.2019.840

Utveckling av Sävsjö kommuns turistinformation
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till utveckling av turistinformationen enligt tjänsteskrivelsen,
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att utifrån synpunkter framkomna vid
sammanträdet redovisa fördelning av förstärkta Info-Points, samt
att summering av turistverksamheten ska redovisas för kommunstyrelsen efter
turistsäsongen.

Sammanfattning
Sävsjö kommun har under tre års tid drivit turistinformation på Biblioteket i
Sävsjö. Samtidigt har även projektet ”lokala och digitala informationspunkter”, så
kallade Info-Points bedrivits, där tio lokala turistverksamheter erbjuder
turistinformation till besökare. Under senare år har mängden besökare minskat.
Det finns anledning att anpassa verksamheten framöver, i tjänsteskrivelsen
redovisas förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret 2019-02-11.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 74.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 99

Diarienummer: 61.2018.026

Utvärdering av bemanningsenhet
Kommunstyrelsen beslutar
att projektet bemanningsenhet permanentas,
att uppföljning av verksamheten ska regelbundet lämnas till kommunstyrelsen,
att personalavdelningen får i uppdrag att, i samverkan med socialförvaltningen,
arbeta vidare på de förbättringsåtgärder som utvärderingen av
bemanningsenheten pekar på, samt
att budgetberedningen föreslår hur finansieringen av bemanningsenheten skall
ske.

Sammanfattning
I den utvärdering av bemanningsenheten som den särskilde utredaren Bert
Runesson gjort föreslås att projekt bemanningsenhet permanentas.
Utredningen pekar på ett antal förbättringsförslag såsom öppettider, förtydligande
av riktlinjer och rutiner, resurser för bemanningsenheten samt tillgången på
poolanställda och timvikarier. Utöver detta föreslås att budgetberedningen
kommer med förslag om hur finansiering av bemanningsenheten skall ske.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunledningskontoret.

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-19 § 77.

Beslutet skickas till
Personalavdelningen
Socialförvaltningen
Budgetberedningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 100

Diarienummer 14.2019.041

Mål och styrtal 2019 – räddningstjänsten
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till nästa kommunstyrelse.

Sammanfattning
Till de övergripande målen i utvecklingsstrategin ska nämnder och styrelser ta
fram mål och styrtal för sina verksamheter. Räddningstjänstens förslag på mål och
styrtal för 2019 är valda utifrån de utmaningar man står inför samt områden som
kommer ligga i fokus för utvecklingen kommande år. Områdena beskrivs närmare
i ”Verksamhetsplan 2019 – med utblick mot åren 2020-2021” samt i bilaga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse upprättad av Marianne Sandberg, controller
2. Räddningstjänsten – mål och styrtal 2019

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 101

Meddelanden
1. Arbetsförmedlingen står inför sin största förändring. 67.2019.106
2. Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner. 66.2019.026
3. Samråd - Detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19, Vrigstad.
150.2018.214
4. Mejl till Höglandsnytt om publicerad artikel. 57.2019.105
5. Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet år 2018. 56.2019.106

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

24 (24)

2019-03-05

§ 102

Diarienummer: 64.2019.106

Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
•

Justering

Omorganisation av arbetsförmedlingen.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

