SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2015-05-18
Plats och tid
Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 18 maj 2015
klockan 19.00 – 20.05
Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Erika Mallander Karlsson (KD), Helene Petersson (S), Göran Häll (S), Lilian
Sjöberg Wärn (M), Anna Carlsson (M), Lars-Erik Gustafsson (SD), Bo-Göran
Svensson (SD)
Tjänstgörande ersättare: Fredrik Karlsson (KD) för Gunilla Andersson, Linus
Anderås (KD) för Erika Mallander Karlsson, P-O Ivarsson (S) för Helene
Petersson, Jan-Ove Fransson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Gunnel Svensson
(M) för Anna Carlsson

Övriga deltagare

Bert Runesson, ekonomichef, sekreterare
Susanne Sjögren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden § 60
Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef § 60

Utses att justera

Anna-Karin Yngvesson (KD) och Kristina Jönsson (V)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 25 maj 2015 klockan 09.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 53 - 63

Sekreterare

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

/Bert Runesson/
Ordförande

....................................................................................................................
/Per Danielsson/

Justerande

.....................................................................................................................
/Anna-Karin Yngvesson/
/Kristina Jönsson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-18

Datum för
anslags uppsättande

2015-05-25

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................................
/Carina Hjertonsson/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-06-17

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-05-18

KF § 53
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden har inkommit, varför, på ordförandens
fråga härom, ärendet utgår.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet utgår.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

47.2015.109

2015-05-18

KF § 54
KS § 74
Utskottet § 75
Motion – giftfri förskola

Föredragna handlingar

Motion lämnad av Kristina Jönsson (V).
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
2015-03-25 § 29.
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2015-04-09 § 37.
Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, myndighetschef och
Fiona Vader-Kok, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Redogörelse

I motionen yrkar motionären att hälso- och miljökraven i den
kommunala upphandlingen skärps, för att få en bättre miljö på
förskolorna.
Remissvaren ställer sig bakom intentionen att det är betydelsefullt
att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier och att
deras vardag ska vara så giftfri som möjligt.
I kommunens upphandlingspolicy ingår miljökrav, bland annat att
kommunen ska använda sig av Miljöstyrningsrådets kriterier som
stöd i sina upphandlingar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att beakta motionärens synpunkter vid kommande revidering av
kommunens upphandlingspolicy, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Ing-Marie Arwidsson (KD), Kristina Jönsson (V) och Sten-Åke
Claesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kristina Jönsson
Upphandlingsenheten
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

105.2015.109

2015-05-18

KF § 55
KS § 75
Utskottet § 76
Medborgarförslag om brandutbildning

Föredragen handling

Medborgarförslag.

Redogörelse

I förslaget ges olika förslag på hur upplägget av räddningstjänstens
brandutbildningar kan förnyas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till myndighetsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden för beaktande, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Myndighetsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29.2015.104

2015-05-18

KF § 56
KS § 76
Utskottet § 77
Ansökan om partistöd Vänsterpartiet

Föredragna handlingar

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

Redogörelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler för kommunalt
partistöd med utgångspunkt från ändringar i kommunallagen. Varje
mottagare skall senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka
det lokala partiarbetet. Av redovisningen ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Redovisningen skall styrkas med granskningsintyg.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott av partistöd för 2015 med 22 000 kronor till Vänsterpartiet.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Vänsterpartiet

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

108.2015.045

2015-05-18

KF § 57
KS § 77
Utskottet § 78
Komplettering av stadgar i samarbetsavtal tecknat med
Kreditgarantiföreningen, KGF

Föredragen handling

Skrivelse från Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län.

Redogörelse

Med anledning av att önskemål finns från Science Park Jönköping
AB om att befintligt samarbetsavtal med KGF Jönköpings län,
förutom garantigivning även skall omfatta lånegivning, har KGF
beslutat om att föreningens stadgar skall kompletteras med följande
lydelse i § 2 Ändamål punkt 1. Ny mening ”Även direkt långivning till
medlemmar kan i förekommande fall äga rum”.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att komplettera föreningens stadgar med följande lydelse i § 2
Ändamål punkt 1. Ny mening ”Även direkt långivning till medlemmar
kan i förekommande fall äga rum”.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till att komplettera föreningens stadgar med
följande lydelse i § 2 Ändamål punkt 1. Ny mening ”Även direkt
långivning till medlemmar kan i förekommande fall äga rum”.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Patrik Christierson (M) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kreditgarantiföreningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

106.2015.401

2015-05-18

KF § 58
KS § 78
Utskottet § 79
Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2015-04-09, § 36.
Förslag till Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Sävsjö
kommun

Redogörelse

Lokala hälsoskyddsföreskrifter är en skriftlig redovisning av Sävsjö
kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och mijön.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreliggande revidering av lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Sävsjö kommun från och med
2015-06-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Myndighetsnämnden
Författningssamlingen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

42.2015.041

2015-05-18

KF § 59
KS § 79
Utskottet § 80
Besparingsuppdrag

Föredragna handlingar

Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2015-02-24/25 § 35 och
2015-03-10 § 40.
Förvaltningarna har tidigare fått uppdraget att hitta
resultatförbättringar som motsvarar 0,5 % besparing. Efter detta har
beslut kommit att för 2015 kommer kommunen att få del av
återbetalning av pengar för personalförsäkringssystemet AFA.
Dessa pengar motsvarar den besparing som tidigare beslutats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att åtagandet med 0,5 % besparing tas bort, samt
att meddela samtliga nämnder vikten av att arbetet med
resultatförbättringar fortsätter enligt tidigare beslut.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
förhandlingsprotokoll 2015-05-05.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Ekonomichef Bert Runesson redovisar ärendet.
Stefan Gustafsson (KD) och Patrik Christierson (M) har ordet.
Ingrid Ivarsson (S) och Christer Sjögren (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

78.2014.820

2015-05-18

KF § 60
KS § 80
Konstgräsplan vid Hofgårdsområdet

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden har i september 2014 tillstyrkt förslaget
att anlägga en konstgräsplan på Hofgårdsvallens B-plan i Sävsjö
och medel har anslagits i budgetarbetet. Efterhand har framkommit
att det miljövänliga gummigranulat som är önskvärt fördyrar
projektet.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 miljon kronor i ökat
investeringsanslag avseende byggande av konstgräsplan.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att tilldelning av entreprenaden avseende byggande av
konstgräsplan görs med tillägget att kontrakt tecknas under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar erforderligt
tilläggsanslag.

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

------

Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef och Susanne Sjögren,
ordförande i kultur- och fritidsnämnden redovisar ärendet.
Mikael Erlandsson (KD) och Sten-Åke Claesson (C) har ordet.
Fredrik Håkansson (KD), Kristina Jönsson (V) och
Christer Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kultur- och
fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

121.2015.109

2015-05-18

KF § 61
Medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan

Föredragen handling

Medborgarförslag………………………………………………bilaga 1.

Redogörelse

Förslaget innebär att en funktionell beachvolleybollplan ska
anläggas vid campingen intill befintlig gräs-volleybollplan.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

127.2015.109

2015-05-18

KF § 62
Medborgarförslag om hundrastgård

Föredragen handling

Medborgarförslag………………………………………………bilaga 2.

Redogörelse

Förslaget innebär att en inhägnad hundrastgård anordnas där
hundar kan springa fritt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

130.2015.109

2015-05-18

KF § 63
Interpellation angående väg 761 med tillhörande GC-väg

Föredragen handling

Interpellation från Hans Svensson (M)…………………….bilaga 3.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015.

Delges:
Stefan Gustafsson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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