SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2015-01-19
Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 januari 2015
klockan 19.00 -19.20
Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Lilian Sjöberg Wärn (M), Anna Carlsson (M), Mats Hermansson (M) § 9,
Tobias Norén (SD), Lars-Eric Gustafsson (SD)
ats och tid

Tjänstgörande ersättare: Fredrik Karlsson (KD) för Gunilla Andersson, Alf
Wihrén (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Gunnel Svensson (M) för Anna Carlsson,
Arne Petersson (M) för Mats Hermansson § 9, Peter Evertson (SD) för Tobias
Norén

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare

Utses att justera

Mikael Erlandsson (KD) och Erika Mallander Karlsson (KD)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 26 januari 2015 klockan 09.00

Underskrifter

Sekreterare

....................................................................................... Paragrafer 1 - 10
...........
.............................
/Per Thörnqvist

Ordförande

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

Justerande

.....................................................................................................................
/Mikael Erlandsson/
/Erika Mallander Karlsson/
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-19

Datum för
anslags uppsättande

2015-01-26

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-02-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-01-19

KF § 1
Anmälningsärenden
•
•

•

Beslut

Kommunchefen informerar om att fotografering sker vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2015-02-16.
Nyvaldsinformation, del 1, kommer att genomföras den
27 januari i Garnbackens lokal Badhuset i Vrigstad. Inbjudna
är samtliga ordinarie och ersättande ledamöter i samtliga
nämnder och styrelser.
Ordföranden Per Danielsson informerar om att BRÅ
(Brottsförebyggande rådet) kommer att skicka ut en enkät till
samtliga förtroendevalda med fråga om hot och våld under
valåret 2014. Ordföranden uppmanar ledamöterna att svara.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga dagens anmälningsärenden till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun
Kommunfullmäktige

177.2014.005

Sida

Sammanträdesdatum

2015-01-19

KF § 2
KS § 1
Utskottet § 245
Höglandskommunernas strategi för eSamhället

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, IT-strateg.
Höglandskommunernas strategi för eSamhället, upprättad av Eksjö,
Aneby, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner.
Yttrande från myndighetsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 42.

Redogörelse

Höglandskommunernas strategi för eSamhället utgår från den
nationella ”Digitala agendan – IT i människans tjänst”, som
fastställts av Regeringskansliet, ”Strategi för eSamhället” och
”Nationell eHälsa” som fastställts av Sveriges Kommuner och
Landsting samt den regionala utvecklingsstrategin för Region
Jönköpings län som fastställts av Regionförbundets styrelse.
Målsättningen med de övergripande mål som regeringen pekat ut
är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt
att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter, samt ta del
av information

Förslag

Delges:
Kommunstyrelsen

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Höglandskommunernas strategi för eSamhället som
gällande för Sävsjö kommun.
----Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Bo Dahl

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

178.2014.105

2015-01-19

KF § 3
KS § 2
Utskottet § 246
Informationssäkerhetspolicy för Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, IT-strateg.
Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Sävsjö kommun
Yttrande från myndighetsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 42.

Redogörelse

Sävsjö kommuns IT-säkerhetspolicy från 2004 behöver revideras.
Information är en värdefull tillgång, kopplad till verksamhetens
processer och måste skyddas efter behov. En lång rad lagar och
förordningar ska uppfyllas. Sävsjö kommuns informationstillgångar
ska skyddas på ett sätt som tillgodoser legala krav,
medborgarintressen och verksamhetsmässiga mål.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta Informationssäkerhetspolicy för Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Bo Dahl
Nämnder och
förvaltningar

Justerandes sign

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

179.2014.005

2015-01-19

KF § 4
KS § 3
Utskottet § 247
Bredbandsstrategi Sävsjö kommun år 2015-2020

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, IT-strateg.
Förslag till bredbandsstrategi för Sävsjö kommun 2015-2020.
Yttrande från myndighetsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 42.

Redogörelse

Strategin ska vara underlag vid eventuella prioriteringsdiskussioner och vara utgångspunkt i arbetet med att ta fram
handlingsplaner inför kommande utbyggnad av optofibernät.
för att förverkliga bredbandsstrategin ligger hos Sävsjö kommun,
inklusive bolagen.

Ansvaret
Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande bredbandsstrategi för Sävsjö kommun.

Delges
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Bo Dahl
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

159.2014.109

2015-01-19

KF § 5
KS § 4
Utskottet § 248
Medborgarförslag om upprustning av väg 758 Hultsjö –
Kännestubba

Föredragna handlingar

Medborgarförslag med namnunderskrifter.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Väghållare för väg 758 är Trafikverket och boende längs vägen
önskar att få till stånd en upprustning av väg 758 Hultsjö –
Kännestubba.
Utskottet ser det som angeläget att åtgärder utförs för att höja
standarden på väg 758 och kommunen ska därför i överläggningar
med Trafikverket påtala behovet av att vägen upprustas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att notera att medborgarförslaget är överlämnat till Trafikverket för
handläggning och att behovet av upprustning kommer påtalas i
kommande överläggningar, samt

Delges:
Kommunstyrelsen

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
-----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

114.2014.003

2015-01-19

KF § 6
KS § 5
Utskottet § 249
Återremitterat ärende - Reglemente för intern kontroll i Sävsjö
kommun

Föredragen handling

Förslag till reglemente för intern kontroll.

Redogörelse

Inför den nya mandatperioden har reglementen för kommunens
nämnder setts över.
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-12-02 § 192 för förtydligande avseende kommunstyrelsens
ansvar i organisationen av intern kontroll. Reglementet är
kompletterat med tydligare beskrivning av kommunstyrelsens
ansvar att ha uppsikt över denna kontroll.

Förslag

Delges:
Kommunstyrelsen

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande reglemente för intern kontroll i Sävsjö
kommun.
-----Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
förvaltningar
Författningssamlingen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

114.2014.003

2015-01-19

KF § 7
KS § 6
Utskottet § 250
Återremitterat ärende - Reglemente för kommunstyrelsen i
Sävsjö kommun

Föredragen handling

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Redogörelse

Inför den nya mandatperioden har reglementen för kommunens
nämnder setts över.
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde
2014-12-15 § 33, för återinförande av en förhandlingsdelegation.
Reglementet är kompletterat med skrivningen att
kommunstyrelsens utskott skall utgöra förhandlingsdelegation.

Förslag

Delges:
Kommunstyrelsen

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande reglemente för kommunstyrelsen i Sävsjö
kommun.
-----Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder och
förvaltningar
Författningssamlingen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

89.2014.045

2015-01-19

KF § 8
KS § 7
Utskottet § 251
Begäran om utökad kommunal borgen SavMan AB

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Dahl, VD SavMan AB.

Redogörelse

Anläggning av bredband är en arbetsintensiv verksamhet. I takt
med att utbyggnaden fortsätter ökar behovet av likvida medel.
Stödpengar betalas ut efter slutbesiktning, vilket innebär att bolaget
ligger ute med mycket pengar. I verksamhetsplanen är
investeringsbehovet idag beräknat till 3 miljoner kronor. Nuvarande
limit för bolaget är 13 miljoner kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för SavMan
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
17 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.
Christer Sjögren (S) deltar inte i detta beslut.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Christer Sjögren (S) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
SavMan AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

101.2014.140

2015-01-19

KF § 9
KS § 8
Näringslivsutveckling i Rörvik, utökad borgen

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Sonja Rundgren, VD AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

AB Sävsjö Industribyggnader, ABSI, har under hösten fått
förfrågningar om lokaler för nya och utökade etableringar i Rörvik.
Etableringarna efterfrågar industrilokaler i centrala Rörvik och då
ABSI inte äger fastigheter i Rörvik, kräver satsningen förvärv samt
tillbyggnader av fastigheter. I samband med detta behöver
borgensramen utökas med 15 miljoner kronor, från nuvarande 265
miljoner kronor till 280 miljoner kronor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge AB Sävsjö Industribyggnader i uppdrag att förhandla med
fastighetsägare och förvärva fastigheterna Sävsjö Håknatorp 1:36,
Sävsjö Rörvik 1:155, Sävsjö Rörvik 1:89, och Sävsjö Rörvik 1:112,
att fastigheterna Sävsjö Rörvik 1:89 och Sävsjö Rörvik 1:112 ska
överlåtas från AB Sävsjö Industribyggnader till Sävsjö kommun när
industriell verksamhet inte längre är aktuell i fastigheten, samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Sävsjö
Industribyggnaders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 280 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

Delges:
Kommunfullmäktige

Mats Hermansson (M) och Tobias Norén (SD) deltar inte i
överläggning och beslut av detta ärende.
------Mats Hermansson (M) anmäler att han inte deltar i beslutet, och att
han kallar in Arne Pettersson (M) som sin ersättare.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:

Mats Hermansson (M) återupptar sin tjänstgöring och Arne
Pettersson (M) lämnar platsen.

AB Sävsjö
Industribyggnader
Ekonomiavdelningen

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2.2015.109

2015-01-19

KF § 10
Medborgarförslag om raketer och smällare

Föredragen handling

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

Redogörelse

Innebörden är att införa förbud mot att avfyra raketer och smällare
inom tättbebyggt område.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
------

Utdragsbestyrkande

Sida

11

