SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2015-12-14
Plats och tid
Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 14 december 2015
klockan 18.00 – 19.15
Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Bruno Poulsen (S), Helene Petersson (S), Majvor Skoog (S),
Lilian Sjöberg Wärn (M), Lars-Eric Gustafsson (SD)
Tjänstgörande ersättare: Samuel Bengtsson (KD) för Gunilla Andersson (KD),
P-O Ivarsson (S) för Bruno Poulsen, Susanne Sjögren (S) för Helene
Petersson, Eva Johansson (S) för Majvor Skoog, Arne Petersson (M) för Lilian
Sjöberg Wärn, Peter Evertson (SD) för Lars-Eric Gustafsson

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare

Utses att justera

Christer Sandström (C) och Lena Persson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, fredagen den 18 december 2015 klockan 14.00

Under-

Ordförande

....................................................................................... Paragrafer 116 - 126
.............................
/Per Danielsson/

Sekreterare

....................................................................................................................
/Jan Holmqvist/

Justerande

........................................................................................................................
/Christer Sandström/
/Lena Persson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-12-14

Datum för
anslags uppsättande

2015-12-18

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-01-12

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-12-14

KF § 116
Anmälningsärenden

Beslut

Extra statsbidrag flyktingmottagande. (KS § 161)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2015.111

2015-12-14

KF § 117
Valärenden
Begäran om entledigande från Bruno Poulsen (S), Sävsjö, ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden samt ersättare i
rådet för funktionshinderfrågor.

Beslut

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att entlediga Bruno Poulsen (S), Sävsjö, från uppdragen som
ordinarie ledamot i socialnämnden och ersättare i rådet för
funktionshinderfrågor,
att till ny ordinarie ledamot i socialnämnden från och med
2015-12-15 utse Ingrid Ivarsson (S), Vrigstad,
att hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begära sammanräkning för
utseende av ny ordinarie ledamot (S) i kommunfullmäktige.

Delges:
Bruno Poulsen
Länsstyrelsen
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

224.2015.003

2015-12-14

KF § 118
KS § 154
Utskottet § 213
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Föredragna handlingar

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Tjänsteskrivelse upprättad av Per Thörnqvist.

Redogörelse

Under 2014/2015 gjordes viktiga förändringar i kommunallagen
vilka föranlåter revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. I
ovannämnda tjänsteskrivelse redogörs för de ändringar som är
aktuella.

Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande arbetsordning för kommunfullmäktige i Sävsjö
kommun från och med 2016-01-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Författningssamlingen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

158.2015.003

2015-12-14

KF § 119
KS § 155
Utskottet § 214
Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Föredragna handlingar

Förslag till biblioteksplan.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22 § 63.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.
Remissvar från utvecklingsavdelningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt socialnämnden.

Redogörelse

Den 1 januari 2014 trädde den nya bibliotekslagen i kraft. Enligt
lagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom
biblioteksområdet. Sävsjö kommuns biblioteksplan beskriver
utvecklingsbehov och möjligheter för åren 2015-2018.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande biblioteksplan 2015-2018.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Christierson (M) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Författningssamlingen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

175.2015.170

2015-12-14

KF § 120
KS § 156
Utskottet § 216
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson,
räddningschef.
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019.
Styrdokument krisberedskap, Sävsjö kommun 2015-2018.
Myndighetsutövning/förebyggande insatser, delprogram.
Operativa insatser, delprogram.

Redogörelse

Handlingsprogrammen beskriver övergripande Sävsjö kommuns
arbete med att förebygga, planera för, hantera och följa upp olika
typer av samhällsstörningar under åren 2016-2019. Syftet är att
tydliggöra mål, organisation och processer för skydd och
säkerhetsarbete i kommunen kopplat till de risker som finns för
olika typer av samhällsstörningar, så att arbetet kan bedrivas på
bästa sätt.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande handlingsprogram för skydd och säkerhet
2016-2019 tillsammans med Plan för förebyggande arbete och
myndighetsutövning, plan för operativa insatser och styrdokument
för krisberedskap.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Författningssamlingen
Räddningstjänsten
Myndighetsförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

241.2015.142

2015-12-14

KF § 121
KS § 157
Utskottet § 217
Hemsändningsbidrag

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i
lands- och glesbygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker i
landsbygd, det vill säga utanför Sävsjö tätort.
Regler för hemsändningsbidrag:
 Hemsändningen avser hushåll med längre än 3 km till
närmaste livsmedelsbutik.
 Ersättning kan även ges till personer med kortare avstånd
om särskilda skäl föreligger.
 Bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka.
 Hemsändningen organiseras av
butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt.
 Hemsändningen gäller från den livsmedelsbutik som är
närmast bostaden och som erbjuder denna service.
 Bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående regler för hemsändning,
att höja beloppet från nuvarande 60 kronor per hemsändning till
100 kronor per hemsändning, samt
att hemsändningsbidraget finansieras ur utvecklingsavdelningens
anslag för hemsändning.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Fredrik Håkansson (KD) föreslår redaktionella justeringar och yrkar
i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-12-14

KF § 121 forts
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående regler för hemsändning,
att höja bidragsbeloppet från nuvarande 60 kronor per
hemsändning till 100 kronor per hemsändning, samt
att hemsändningsbidraget finansieras ur utvecklingsavdelningens
anslag för hemsändning.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

227.2015.109

2015-12-14

KF § 122
KS § 158
Utskottet § 218
Svar på medborgarförslag om aktiv förvaltning i offentliga
bolag

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson.

Redogörelse

I medborgarförslaget föreslås att aktiv förvaltning ska införas i
kommunala bolag och att sälja fastigheter för att klara nödvändiga
investeringar utan att öka skuldsättning och borgensåtagande.
Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt
bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen och tillgodose
olika bostadsbehov.
En aktiv fastighetsförvaltning skulle kunna vara aktuell, principer för
detta bör dock vara noggrant fastställda och utredda.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att frågan om aktiv fastighetsförvaltning tas med i kommande
diskussioner om ägardirektiv och samordnad fastighetsförvaltning i
kommunen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Patrik Christierson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Fastighetsutredningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

132.2015.105

2015-12-14

KF § 123
KS § 159
Utskottet § 226
Kommunikationspolicy

Föredragen handling

Förslag till kommunikationspolicy.
Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.

Redogörelse

En kommunikationshandbok har arbetats fram av personal- och
kommunikationsavdelningen. Den innehåller policy, strategi och
dokument som styr kommunens interna och externa kommunikation
samt en grafisk profil.
Det beslutades att dela upp handboken i olika avsnitt. Den grafiska
profilen är godkänd. Kommunikationspolicyn återremitterades och
vissa ändringar har gjorts.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
2015-12-01.

Delges:
Kommunstyrelsen
-----Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande kommunikationspolicy.

Delges:
Kommunfullmäktige
-----Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Författningssamlingen
Personal & kommunikation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

250.2015.109

2015-12-14

KF § 124
Medborgarförslag om reparation av bro/vägdel vid Bringfors
kvarn

Föredragen handling

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

Redogörelse

Medborgarförslagets syfte är att kommunen ska medfinansiera
reparation av bro/vägdel vid Bringfors kvarn.

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

250.2015.109

2015-12-14

KF § 125
Medborgarförslag om utökad belysning i Hylletofta

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagsställarna önskar utöka gatubelysningen i Hylletofta.

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

250.2015.109

2015-12-14

KF § 126
Motion om att förebygga spridning av löss

Föredragen handling

Motion…..……………………………………………….bilaga 3.

Redogörelse

I motionen föreslås att kommunen utreder möjligheten att alla
barnfamiljer erbjuds gratis eller kraftigt nedsatt pris på lusmedel,
samt att kommunen utreder möjligheten att upphandla lusmedel.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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