SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

1

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-05-26

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 26 maj 2014
klockan 19.00 – 19.50

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunnel Svensson (M), Heidi
Holmberg (M), Therese Petersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Gunilla
Andersson (KD), Heidi Holmberg (M), Alf Wihrén (M), Daniel Axelsson (M),
Helene Petersson (S), Eva Johansson (S), Lena Persson (S), Sven Krafft (S),
Niklas Johansson (S)
Tjänstgörande ersättare: John-Erik Malmström (M) för Gunnel Svensson,
Anna Carlsson (M) för Heidi Holmberg, Per-Olof Sjöbergsson för Therese
Petersson, Anders Griph (KD) för Ludwig Axelsson, Bruno Poulsen (S) för
Helene Petersson, Per-Otto Ivarsson (S) för Lena Persson

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare

Utses att justera

Anna-Karin Yngvesson (KD) och Bo Nilvall (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, tisdagen den 3 juni 2014 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 57-71

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

.......................................................................................
/Ingvar Jarfjord/

Justerande

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-05-26

Datum för
anslags uppsättande

2014-06-03

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-06-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-05-26

KF § 57
Anmälningsärenden



Revisionsrapport basgranskning tekniska förvaltningen.
90.2013.007
Rättelse av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 93, avseende
reservationer. 90.2013.007

Patrik Christierson (M) och Stefan Gustafsson (KD) har ordet.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

81.2014.106

2014-05-26

KF § 58
KS § 84
Utskottet § 73
Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2013 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Föredragna handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2013 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsplan för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län 2013.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga upprättad årsredovisning från
Kommunalförbundet Mediacenter 2013, Jönköpings län till
handlingarna, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja Mediacenter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Anna-Karin Yngvesson (KD) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Mediacenter
Ekonomiavdelningen

Anna-Karin Yngvesson (KD) deltar inte i beslutet.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

79.2014.106

2014-05-26

KF § 59
KS § 85
Utskottet § 74
Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 avseende
Höglandets kommunalförbund

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Höglandets kommunalförbund
2014-03-07 § 6.
Verksamhetsplan och budget 2015-2017 Höglandets
Kommunalförbund

Redogörelse

Medlemskommunerna har fått budget 2015 och verksamhetsplan
2016-2017 gällande Höglandets Kommunalförbund för samråd.
Vid sammanträdet diskuteras den ekonomiska utvecklingen i
Höglandets IT och i vilken utsträckning servicen motsvarar avgiften
till HIT.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt ekonomichef Bert Runesson att tillsammans med
övriga ekonomichefer inom Höglandssamarbetet granska kostnadsutvecklingen av Höglandets IT och lämna rapport och
åtgärdsförslag till kommunstyrelsen, samt
att för Sävsjö kommuns del godkänna budget 2015 och
verksamhetsplan 2016-2017 för Höglandets kommunalförbund,
samt

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska ekonomichef
Bert Runesson samt representanter för Höglandets IT bjudas in för
redogörelse av verksamheten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Höglandets kommunalförbund
Höglandets IT
Bert Runesson

att bifalla kommunstyrelsens förslag
.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2014.109

2014-05-26

KF § 60
KS § 86
Utskottet § 80
Svar på medborgarförslag om byggplaner i Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Förslaget innebär att någon renovering av ”Apotekshuset” inte görs,
istället byggs boendet Bryggaren ut på söder sida med takterrass.
I yttrandet hänvisas till att skisser och planer varit utställda i
kommunens informationscentrum och allmänheten har getts tillfälle
att lämna synpunkter. Av lämnade synpunkter var övervägande
delen positiva.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom upprättad skrivelse och överlämna
synpunkterna till förslagsställaren, 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
Sävebo AB

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

89.2014.045

2014-05-26

KF § 61
KS § 87
Utskottet § 75
Sävebo AB med begäran om utökad borgen för byggnation i kv
Bryggaren och kv Hasseln

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Den totala limiten för den kommunala borgen för Sävebo är idag
119 miljoner kronor. Bolaget hemställer nu att låneutrymmet utökas
med 22 miljoner kronor till högst 141 miljoner kronor. I och med
detta kan Sävebo AB göra upplåning på bättre villkor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Sävebo AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 141 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sävebo AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

41.2014.109

2014-05-26

KF § 62
KS § 88
Utskottet § 76
Svar på motion om Bostadsförsörjningsplan

Föredragna handlingar

Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

För att klara en aktiv bostadspolitik föreslås i motionen att Sävsjö
kommun ska arbeta fram och anta en bostadsförsörjningsplan.
Ovannämnda tjänsteskrivelse tillstyrker motionen, det finns
tvingande lagstiftning om att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
upprättas under varje mandatperiod. Detta ger en god vägledning
för framtida bostadsförsörjning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att notera att förslag till bostadsförsörjningsplan för perioden
2014-2020 är upprättad av utvecklingsavdelningen och utsänd på
remiss, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Christer Sjögren (S) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Socialdemokraterna
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

11.2014.109

2014-05-26

KF § 63
KS § 89
Utskottet § 77
Svar på motion angående lokaler för arbetsmarknadsenhet och
daglig verksamhet

Föredragna handlingar

Motion från socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-02-19 § 27
Tjänsteskrivelse upprättad av Lillemor Hultqvist, administrativ chef.

Redogörelse

I motionen föreslås att träning för arbetssökande ska bedrivas i
andra lokaler än de nuvarande, förslagsvis Ljungaskolan.
Nuvarande lokal, Gula villan kan då säljas.
För närvarande utreds hur lokaler inom kommunen bäst ska
disponeras. En möjlighet som övervägs är om det är lämpligt att
Ljungaskolan anpassas till arbetsmarknadsenhetens behov samt
eventuellt ytterligare verksamhet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att hänvisa till pågående översyn av samordning och användning
av kommunala fastigheter, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Kerstin Hvirf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Socialdemokraterna
Maria Lund
Bo Widestadh

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

275.2013.109

2014-05-26

KF § 64
KS § 90
Utskottet § 78
Svar på motion angående subvention av resor till och från
dagverksamhet

Föredragna handlingar

Motion från Majvor Skoog (S).
Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-02-19 § 26.
Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Andersson, vård- och
omsorgschef.

Redogörelse

För att komma till den dagverksamhet socialförvaltningen bedriver
får man i dag själv bekosta taxiresan till och från verksamheten.
Motionären anser att dessa resor ska subventioneras.
Socialnämnden har gett sin förvaltning uppdraget att närmare
utreda förutsättningar kring subventionerade resor till
dagverksamhet för dementa inför budgetarbetet 2015.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom socialnämndens beslut att utreda frågan om
resekostnader för deltagande i dagverksamhet för dementa,
samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Majvor Skoog (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Majvor Skoog
Socialnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

12.2014.109

2014-05-26

KF § 65
KS § 91
Utskottet § 79
Svar på motion angående heltidstjänster

Föredragna handlingar

Motion från socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Redogörelse

I motionen föreslås att samtliga tjänster som utannonseras skall
avse heltid, att undersöka hur många anställda som efterfrågar
heltidstjänst, samt att de som är i behov av deltid under
småbarnsåren ska ha rätt till detta.
I tjänsteskrivelsen redogörs för de lagar och avtal som gäller.
Sammanfattningsvis är ambitionen att sträva efter att i möjligaste
mån erbjuda heltidstjänster. En arbetsgrupp arbetar för närvarande
med bemanningssituationen och förslaget är att överlämna
motionen till denna.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till den arbetsgrupp som för närvarande
arbetar med att se över bemanningssituationen inom kommunala
förvaltningar,
att redovisning av arbetet ska ske till kommunstyrelsen i juni och
slutligt förslag överlämnas till budgetberedning för prövning, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

-----Ingrid Ivarsson (S) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Socialdemokraterna
Personalavdelningen
Budgetberedningen
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

27.2014.318

2014-05-26

KF § 66
KS § 92
Utskottet § 81
Iståndsättningsbidrag enskilda vägar 2014

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef.
Ansökan om iståndsättningsbidrag.

Redogörelse

I det enskilda vägnätet finns behov av åtgärder där tekniska
förvaltningen söker bidrag från Trafikverket, ett så kallat
iståndsättningsbidrag. Bidrag söks varje år för att upprätthålla
standarden på landsbygdens vägar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anvisa 731 000 kronor för åtgärder på enskilda vägar, samt
att finansiering sker genom utökning av tekniska förvaltningens
investeringsbudget år 2014.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

85.2014.109

2014-05-26

KF § 67
Svar på interpellation om uppföljning av Miljöstyrningsrådets
rekommendationer

Föredragen handling

Interpellation från Johan Brogård (C).
Svar upprättat av Stefan Gustafsson (KD)…………………..bilaga 1.
Johan Brogård (C) och Stefan Gustafsson (KD) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och interpellationssvaret till handlingarna.

Delges:
Johan Brogård

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

109.2014.109

2014-05-26

KF § 68
Motion om att anordna cykel-pumpstationer

Föredragen handling

Motion från Vänsterpartiet……………………….bilaga 2.

Redogörelse

För att uppmuntra och underlätta för cyklister föreslås att cykelpumpstationer anordnas i Sävsjö och övriga tätorter i kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

110.2014.109

2014-05-26

KF § 69
Medborgarförslag om kommunens offentliga anslagstavlor

Föredragen handling

Medborgarförslag……….……………………….bilaga 3.

Redogörelse

I samband med Sävsjö kommuns jubileumsår föreslås att
kommunens offentliga anslagstavlor rustas upp eller byts mot nya.

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

107.2014.109

2014-05-26

KF § 70
17 st medborgarförslag om skateboard-park i Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag……….……………………….bilaga 4-20.

Redogörelse

Intresset för en samlingsplats för skateintresserade har funnits i
flera år, vilket medborgarförslagen pekar på.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna 17 medborgarförslag avseende skateboard-park till
kommunstyrelsen för beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

112.2014.109

2014-05-26

KF § 71
Medborgarförslag om frisbee-golfbana i Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag……….……………………….bilaga 21-22.

Redogörelse

Medborgarförslagens mening är att en frisbee-golfbana anläggs
vid campingen i Sävsjö.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida

16

