SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande

2014-09-15

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 15 september 2014
klockan 19.00 – 20.45
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Bengt Antonsson (FP),
Gunilla Andersson (KD), Gunnel Svensson (M), Heidi Holmberg (M), Hazze
Eklöf (S), Eva Johansson (S), Oskar Lindman (S), Niklas Johansson (S), Sven
Krafft (S), Lars-Erik Gustafsson (SD), Kjell Axelsson (SD
Tjänstgörande ersättare: Dagny Bergvall Persson (FP) för Bengt Antonsson,
Erika Mallander Karlsson (KD) för Gunilla Andersson, Anna Carlsson (M) för
Heidi Holmberg, Bruno Poulsen (S) för Hazze Eklöf, Laila Fransson (S) för Eva
Johansson, Per-Otto Ivarsson för Niklas Johansson

Övriga deltagare

Utses att justera

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Ola Rosander, VD Vetab § 88

Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 22 september 2014 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 80 - 92

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

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

Justerande

.....................................................................................................................
/Christer Sandström/
/Christer Sjögren/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-15

Datum för
anslags uppsättande

2014-09-22

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

42.2014.006

2014-09-15

KF § 80
Anmälningsärenden
a) Protokoll från sammanträde med kommunfullmäktiges
presidium.
b) Uppföljning av ledamöters intressefrågor.
c) Fråga om flytt av kommunfullmäktiges sammanträde den
2014-10-20.
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges sammanträde 2014-10-20 flyttas till
2014-10-13, samt
att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.

------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

88.2014.109

2014-09-15

KF § 81
KS § 123
Utskottet § 128
Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Jonas
Bronck

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och
utvecklingschef.

Redogörelse

Roy Gustafsson har inkommit med förslag på hur kommunen bättre
skulle kunna dra nytta av och marknadsföra sig med hjälp av
historien om Jonas Bronck.
I tjänsteskrivelsen reflekteras över hur ett framtida samarbete kan
se ut och att det jubileumsfirande som ordnats kan bli starten på
något som kan utvecklas framöver.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att som svar överlämna upprättat yttrande, 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
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

94.2014.109

2014-09-15

KF § 82
KS § 124
Utskottet § 129
Svar på medborgarförslag om användning av före detta
Pressbyråkiosken

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande upprättat av Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och
utvecklingschef.

Redogörelse

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har lämnat förslag på hur
föreningslivet kan ges möjlighet att använda lokalen i före detta
Pressbyråkiosken, nuvarande Mötesplats Sävsjö.
Ett förslag på upplägg med föreningssamverkan kommer att tas
fram med start hösten 2014.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att som svar överlämna upprättat yttrande, 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:
PRO
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

110.2014.109

2014-09-15

KF § 83
KS § 125
Utskottet § 141
Svar på medborgarförslag om offentliga anslagstavlor

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef.

Redogörelse

Förslagsställaren anser att kommunens offentliga anslagstavlor bör
rustas upp eller bytas ut.
I tjänsteskrivelsen redogörs för kommande åtgärder, bland annat
ska planerad inventering av samtliga anslagstavlor ske under
hösten 2014 med översyn av antal, placering och skick.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse, anse
medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

96.2014.109

2014-09-15

KF § 84
KS § 126
Utskottet § 142
Svar på medborgarförslag om höga häckar och träd

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten gata/parkchef.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit gällande genomgång av häckar
och nedhängande träd utmed trottoarer och gångvägar i
kommunens tätorter, detta för att underlätta för funktionshindrade
att ta sig fram.
I juni månad genomfördes en komplett inventering på samtliga
gång- och cykelvägar i kommunens tätorter. Detta material har
sammanställts och kommer att analyseras under hösten 2014 av
gata/parkpersonal.
Häckar och träd utmed trottoarer ses löpande över, tekniska
förvaltningen har numera möjlighet att debitera fastighetsägare för
eftersatt underhåll.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse, anse
medborgarförslaget besvarat.

Delges.
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

74.2014.530

2014-09-15

KF § 85
KS § 127
Utskottet § 130
Svar på motion angående resor inom
sommarjobbsförmedlingen

Föredragna handlingar

Motion från Kerstin Hvirf (S).
Yttrande från Lillemor Hultqvist, chef arbetsmarknadsenheten.

Redogörelse

Motionären anser att ungdomar som får sommarjobb på annan ort
än bostadsorten ska få ersättning för resorna till arbetsplatsen.
I tjänsteskrivelsen redogörs för aktuellt läge, möjligheter att på ett
rättvist sätt göra gränsdragning vid reseersättning och att utgifter för
reseersättning minskar antalet sommarjobbsmöjligheter för
ungdomar. Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samband med kommande
utvärdering av sommarjobbsverksamheten belysa konsekvenser av
geografisk fördelning av sommarjobb, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Kerstin Hvirf (S) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kerstin Hvirf
Socialförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

122.2014.042

2014-09-15

KF § 86
KS § 128
Utskottet § 131
Årsredovisningar förvaltade stiftelser

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Årsredovisningar.

Redogörelse

Årsredovisningarna för Sävsjö kommuns sociala stiftelse, Sävsjö
kommuns stiftelse för elever inom grundskolan, Sävsjö kommuns
stiftelse för trivsel vid servicehus, Stiftelsen Gerda Petterssons
Stenshult, minnesfond, samt Stiftelsen Donationsgårdarna är nu
reviderade och ska föreläggas kommunfullmäktige för
godkännande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 2013 års upprättade årsredovisningar för de av
Sävsjö kommun förvaltade stiftelserna.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

93.2014.106

2014-09-15

KF § 87
KS § 129
Utskottet § 143
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.
I förslaget till arbetsordning anges att ordförandeposten innehas av
Jönköpings kommun och vice ordföranden utses inom organet.
Sävsjö kommunstyrelse anser att även ordförandeposten ska utses
inom organet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Arbetsordning för primärkommunalt
samverkansorgan (PKS), daterad den 19 juni 2014, samt
att delegera till kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsavtal
mellan Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av
Primärkommunernas samverkansorgan (PKS), och
Landstinget/Region Jönköpings län.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Regionförbundet

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

148.2014.370

2014-09-15

KF § 88
KS § 130
Utskottet § 144
Produktionsanläggning för fjärrvärme, utökning av borgen

Föredragna handlingar

Skrivelse upprättad av Ola Rosander, VD Sävsjö Energi AB.
Protokollsutdrag från styrelsemöte med Sävsjö Energi AB
2014-06-25 § 35.
Protokollsutdrag från styrelsemöte med Vetlanda Energi och
Teknik AB 2014-08-15 § 80.
Protokollsutdrag från samverkansmöte 2014-06-18, § 2.

Redogörelse

Styrelsen för Sävsjö Energi AB har efter förstudie beslutat om
projekt med målsättningen att kunna uppföra en ny
huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö. Detta innebär
att en knapp handfull av dagens 12 pannor kan avvecklas. I en
större anläggning finns större möjligheter att nå låga
utsläppsvärden, samt att bättre samordning med elnätspersonal är
möjlig.
Sävsjö Energi AB har idag en solidarisk borgen på vardera 40 Mkr
från Sävsjö och Vetlanda kommuner. Om projektet genomförs
behöver den solidariska borgen för Sävsjö kommuns del utökas
med 80 Mkr till totalt 120 Mkr.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Sävsjö Energi AB:s investering i en ny
huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö,
att godkänna att Sävsjö Energi AB:s styrelse fattar beslut om
projektets eventuella fullföljande när tillräckligt beslutsunderlag har
arbetats fram, samt
att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Sävsjö Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 120
Mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-09-15

KF § 88 forts
Sävsjö Energi AB:s VD Ola Rosander föredrar förslag till
uppförande av ny produktionsanläggning för fjärrvärme.
Peter Grahn (FP), Arne Pettersson (M), Sten-Åke Claesson (C) och
Björn Jönsson (V) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sävsjö Energi AB
Vetab
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

33.2014.214

2014-09-15

KF § 89
KS § 131
Utskottet § 145
Detaljplan för del av kvarteret Saturnus i Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Utlåtande.
Kartskiss.
Samrådshandling.

Redogörelse

Ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Saturnus i Sävsjö
har varit utställt för samråd. Gällande detaljplan från 1933 är
inaktuell och kan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken.

Förslag

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

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

111.2014.612

2014-09-15

KF § 90
KS § 132
Utskottet § 150
Ombyggnad av Vallsjöskolan

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Lund, teknisk chef.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra
upphandling av tillbyggnad på Vallsjöskolan.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Fem entreprenadföretag har lämnat anbud på tillbyggnad av
Vallsjöskolan. Fransson & Nordh har tilldelats uppdraget.
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar 3 500 000 till tekniska
förvaltningen för genomförandet. Total kalkyl, exklusive inventarier,
beräknas uppgå till 5 700 000 kronor. Tekniska förvaltningen
behöver utöka investeringsbudgeten för 2014 med 2 200 000
kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka årets investeringsanslag till tekniska förvaltningen med
2 200 000 kr, samt
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra tillbyggnad av
Vallsjöskolan med två fritidshemsavdelningar.
Delges:
Kommunfullmäktige

------

Anna-Karin Yngvesson (KD) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

42.2014.006

2014-09-15

KF § 91
KS § 133
Utskottet § 146
Förslag till sammanträdesdagar 2015

Föredragen handling

Förslag till sammanträdesdagar 2015.
Förslag till sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för allmänna och
tekniska ärenden har tagits fram.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2015.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år

2015.
Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2015.

.
Kommunstyrelsens föreslår dessutom kommunfullmäktige
besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år
2015.
Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
-------

Delges:
Nämnder och styrelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

159.2014.109

2014-09-15

KF § 92
Medborgarförslag om upprustning av väg 758 HultsjöKännestubba

Föredragen handling

Medborgarförslag med namnlista……………………………bilaga 1.

Redogörelse

Boende längs väg 758 önskar att kommunen bearbetar Trafikverket
för att få till stånd en upprustning av väg 758 Hultsjö –
Kännestubba.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida

15

