SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-18

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 18 februari 2013
klockan 19.00 – 19.25

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Heidi Holmberg (M), Daniel
Axelsson (M), Hugo Cruz (KD), Mari Karlsson (KD), Ingrid Ivarsson (S)
Tjänstgörande ersättare: Anna Carlsson (M) för Heidi Holmberg, John-Erik
Malmström (M) för Daniel Axelsson, Per-Olof Sjöbergsson (KD) för Hugo Cruz,
Bruno Poulsen (S) för Ingrid Ivarsson,

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare

Utses att justera

Arne Årevall (SD) och Mikael Erlandsson (KD)
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Torsdagen den 21 februari 2013 klockan 10.00
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2013-03-15

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-18

KF § 11
Anmälningsärenden
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälningsärenden.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

176.2012.109

2013-02-18

KF § 12
KS § 17
Utskottet § 1
Svar på medborgarförslag om bostadssituationen i kommunen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Förslagsställaren föreslår att kommunen står för hela kostnaden för
studenters reseutlägg, så att studerande på högskolor kan bo kvar i
kommunen och få sina resekostnader till universitet och högskola
täckta av offentliga medel.
I dag ger kommunen ett bidrag på halva resekostnaden för
studenter på högskola som är skrivna i kommunen. Detta halva
bidrag kostar kommunen i dagsläget 125 000 kronor om året. Ca 45
studenter har hittills i år (under vårterminen 2012) använt sig av
bidraget. Under förutsättning att antalet studerande inte kommer att
öka alls kommer en kostnad för att täcka hela resebidraget att ligga
på ca 250 000 kronor.
Om förslagsställaren – enligt texten i förslaget – hyr ut rum till
ytterligare 20 studerande, som skriver sig i kommunen kommer den
årliga kostnaden att hamna på drygt 300 000 kronor. Dessa
tillkommande studenter utgör naturligtvis ett utökat skatteunderlag.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att under 2013 öka kommunens resebidrag för studenter, boende
och mantalsskrivna inom Sävsjö kommun, som pendlar till studieort
utanför kommunen, till att omfatta hela den verifierade
resekostnaden,
att ställningstagande om fortsättning ska ske först efter att en
utvärdering redovisats,
att anvisa 125 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-18

KF § 12 forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.
Delges:
Kommunfullmäktige

-----Patrik Christiersson (C) med återtagande av yrkande på återremiss.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
om försöket med fullt resebidrag kan förlängas till att vara i två år
och att därefter återrapportera utredningsresultatet till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord ställer proposition
på kommunstyrelsens förslag och finner bifall för detta. Därefter
ställer ordföranden proposition på Gustafssons tilläggsyrkande och
finner bifall för även detta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att bifalla kommunstyrelsens förslag,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av att
förslaget om resebidrag med full ersättning förlängs till att vara
under en period av två år,
att återrapportera utredningsresultatet till kommunfullmäktige, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Förslagsställaren
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

186.2012.109

2013-02-18

KF § 13
KS § 18
Utskottet § 2
Svar på motion om solenergi

Föredragna handlingar

Motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.

Redogörelse

Centerpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att kommunen
ska undersöka möjligheten att installera solfångare och/eller
solceller på lämpliga kommunala byggnader och söka aktuella
statliga- och EU-stöd.
I Handlingsplanen för hållbar utveckling som behandlats i
kommunfullmäktige ska åtgärder som handlar om minskad
energiförbrukning göras. Bland annat föreslås tekniska
förvaltningen genomföra en analys som ska leda fram till förslag på
energieffektiva förbättringsåtgärder för kommunala fastigheter. I
samband med denna fastighetsanalys, kan det samtidigt utredas
vilka av de kommunala byggnaderna som skulle kunna vara
lämpliga för solenergi. Beslut

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att invänta analys om lämpliga installationsplatser för solenergi,
att till kommunstyrelsen därefter redovisa kostnadsberäknat förslag
på installation av solenergi på två fastigheter, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Patrik Christiersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Centerpartiet
Utvecklingsavdelningen
Justerandes sign

----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

8.2013.106

2013-02-18

KF § 14
KS § 19
Utskottet § 4
Reviderad förbundsordning Höglandets kommunalförbund

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Höglandets kommunalförbunds direktion
2012-11-30 § 46.
Förslag till förbundsordning för Höglandets kommunalförbund.

Redogörelse

Nuvarande lydelse av förbundsordningen fastställdes av
medlemskommunerna 2006. Under året har en översyn av
förbundsordningen gjorts med utgångspunkt från den verksamhet
som numera finns inom Höglandets kommunalförbund.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förbundsordning för Höglandets
kommunalförbund.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Höglandets kommunal
förbund

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

9.2013.214

2013-02-18

KF § 15
KS § 20
Utskottet § 5
Detaljplan för Vrigstad 3:52 med flera

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Granskningsutlåtande.
Planbeskrivning.
Kartskiss.

Redogörelse
har

Ett förslag till ny detaljplan för Vrigstad 3:52 med flera fastigheter
varit ute på samråd till och med 2012-12-18. Förslaget handläggs
med enkelt planförfarande.
Syftet med planen är att anpassa äldre detaljplaner till pågående
markanvändning och att integrera fastigheten 3:52 som Sävsjö
kommun tidigare har förvärvat.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ta upprättat utlåtande som sitt eget,
att göra de redaktionella ändringarna enligt utlåtandet, samt
att anta detaljplanen för Vrigstad 3:52 med flera.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

9.2013.214

2013-02-18

KF § 16
KS § 21
Utskottet § 6
Detaljplan för del av kvarteret Kopparslagaren i Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Granskningsutlåtande.
Planbeskrivning.
Kartskiss.

Redogörelse

Ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Kopparslagaren har
varit utställt för granskning under tiden 2012-10-29 – 2012-11-23.
Syftet med planen är att ta fram attraktiv och central tomtmark för
nya bostäder.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ta upprättat utlåtande som sitt eget,
att göra de redaktionella ändringarna enligt utlåtandet, samt
att anta detaljplanen för kvarteret Kopparslagaren med flera.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

11.2013.045

2013-02-18

KF § 17
KS § 22
Utskottet § 8
Begäran om utökning av limiten för den kommunala borgen för
Sävebo

Föredragen handling

Skrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Den totala limiten för den kommunala borgen för Sävebo är idag 94
miljoner kronor. Bolaget hemställer nu att låneutrymmet utökas med
25 miljoner kronor till högst 119 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 119 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.

Therese Pettersson (KD), Lena Persson (S) och Kenneth Ohlsson
(S) deltog inte i beslutet.
Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sävebo AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

14.2013.024

2013-02-18

KF § 18
KS § 23
Utskottet § 9
Tillsättning av arbetsgrupp för översyn av politisk organisation
samt Reglemente avseende förtroendevalda

Redogörelse

I enlighet med fullmäktiges beslut 2010 01 25 grundat på förslag
från ’Arbetsgruppen som i samband med 2010 år val gjorde
översyn av förtroendevaldas ersättningar och reglemente´, gav
kommunfullmäktige 2012 03 19 § 22 presidiet i uppdrag att göra
avstämning av under resterande del av mandatperioden gällande
reglemente och ersättningar för förtroendevalda i Sävsjö kommun.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar för
förtroendevalda år 2011-2014” justeras så, att ”uppvaktning och
representation” under
§ 9 flyttas till § 3, samt att lydelsen under § 3 ”justering av protokoll
för förtroendevalda utan arvode” ändras till ”justering av protokoll”
(se lista i bilaga),
att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att med beaktande av
bifogad förteckning över direktiv och utredningsförslag, utgöra
arbetsgrupp för översyn av förtroendevaldas ersättningar och
reglemente under mandatperioden 2015-2018, samt
att ovanstående ska gälla från och med 2013-03-01.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör kommunstyrelsens
ordförande Stefan Gustafsson (KD) för utskottets förslag till beslut.
Ledamöterna diskuterar första att-satsen i beslutet och kommer
överens om att i nuläget inte göra någon ändring av reglementet
eller arvodesjustering.
Ingvar Jarfjord (C) yrkar att andra att-satsen i utskottets
beslutsförslag byts ut mot följande formulering:
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium, kompletterad med en
ledamot per övriga i kommunfullmäktige representerade partier,
med beaktande av bifogad förteckning över direktiv och
utredningsförslag, utgöra arbetsgrupp för översyn av
förtroendevaldas ersättningar och reglemente under
mandatperioden 2015-2018 liksom nämnds-, bolags- och
förvaltningsstrukturen.
Stefan Gustafsson bifaller Ingvar Jarfjords yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-18

KF § 18 forts
KS § 23 forts
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte göra någon ändring i ”Reglemente med bestämmelser om
ersättningar för förtroendevalda” under innevarande mandatperiod,
samt
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium, kompletterad med en
ledamot per övriga i kommunfullmäktige representerade partier,
med beaktande av bifogad förteckning över direktiv och
utredningsförslag, utgöra arbetsgrupp för översyn av
förtroendevaldas ersättningar och reglemente under
mandatperioden 2015-2018 liksom nämnds-, bolags- och
förvaltningsstrukturen.
Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kommunfullmäktiges
presidium
Partier

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

13.2013.840

2013-02-18

KF § 19
KS § 24
Utskottet § 17
Affärsplan för turism i Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Förslag till Affärsplan för turism i Sävsjö kommun.

Redogörelse

Affärsplanen har arbetats fram under 2012 i samarbete med de
turistföretagare som finns i kommunen. Den ska fungera både som
en kommunal turiststrategi och som en översiktlig affärsplan för de
lokala turistföretagens utveckling och vårt gemensamma arbete.
Turistföretagarna har ställt sig bakom innehållet i dokumentet.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till Affärsplan för turism i Sävsjö
kommun, samt
att låta budgetberedningen löpande ta ställning till affärsplanens
genomförande .

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Budgetberedningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

25.2013.107

2013-02-18

KF § 20
KS § 25
Utskottet § 27
Förfrågan om utnyttjande av hembud

Föredragen handling

Anbudsunderrättelse

Redogörelse

Vetlanda Energi och Teknik AB har förvärvat 50 % av
aktierna i Sävsjö Energi AB. Målsättningen är att tillsammans med
Sävsjö Kommun fortsatt utveckla verksamheten och att skapa ett
välskött bolag som drivs affärsmässigt. Delägarskapet i Sävsjö
Energi AB är ett viktigt steg i skapandet av ett fruktbart samarbete
mellan Vetlanda och Sävsjö kommuner inom elnät, elhandel,
fjärrvärme och gas.
Kommunerna har för avsikt att i förlängningen av ovanstående
förvärv utveckla samarbete inom också bredband, vatten och
avlopp, renhållning, gatubelysning och verksamhetsavfall.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den
5 februari.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Förslag

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att inte genom hembud utnyttja möjligheterna till återköp av aktier i
Sävsjö Energi AB.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Vetlanda Energi och
Teknik AB
Sävsjö Energi AB

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

25.2013.107

2013-02-18

KF § 21
KS § 26
Utskottet § 28
Ägarbyte, del av Sävsjö Energi AB

Föredragna handlingar

Avsiktsförklaring.
Förslag till bolagsordning.
Förslag till konsortialavtal.

Redogörelse

Med anledning av ägarbytet i del av Sävsjö Energi AB måste ett
nytt konsortialavtal mellan ägarna, Sävsjö kommun och VETAB,
upprättas. I samband härmed har gjorts en översyn med mindre
justering som följd av även bolagsordningen.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den
5 februari.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Förslag

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande anta förslag till mellan parterna, Sävsjö
kommun och Vetlanda Energi och Teknik AB, upprättad
avsiktsförklaring och reviderat konsortialavtal, liksom för det nu
gemensamt ägda bolaget Sävsjö Energi AB reviderad
bolagsordning, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna ovanstående
avsiktsförklaring och konsortialavtal

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Vetlanda Energi och
Teknik AB
Sävsjö Energi AB

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

25.2013.107

2013-02-18

KF § 22
KS § 27
Utskottet § 29
Val av ledamöter från Sävsjö kommun till styrelsen för Sävsjö
Energi

Redogörelse

Till den nya styrelsen för Sävsjö Energi AB behöver för vardera
parterna val förrättas av två ordinarie ledamöter, en ersättare, samt
en lekmannarevisor.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den
5 februari.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att för tiden fram till ordinarie bolagsstämma våren 2015, i Sävsjö
Energi AB:s styrelse utse två ordinarie ledamöter, varav en som
vice ordförande, samt en ersättare och en lekmannarevisor.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Stefan Gustafsson (KD) yrkar att frågan om utseende av två
ordinarie ledamöter, varav en tillika vice ordförande, samt en
ersättare och en lekmannarevisor delegeras till kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen delegera utseendet av två ordinarie
ledamöter, varav en tillika vice ordförande, samt en ersättare i
Sävsjö Energi AB:s styrelse, och en lekmannarevisor .

Delges:
Sävsjö Energi AB
Vetlanda Energi och
Teknik AB
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

34.2013.109

2013-02-18

KF § 23
Medborgarförslag om affärs- och industrilokaler

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagsställaren anser att en inventering bör göras av tomma
affärs- och industrilokaler och vad dessa kan användas till samt att
en handläggare anställs som sysslar med att få nya företag till
dessa.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

35.2013.109

2013-02-18

KF § 24
Medborgarförslag om samordning av bolag och turism

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslaget innebär att Sävsjö kommun placerar turismen under
Sävsjö Näringslivs AB och AB Sävsjö Industribyggnader, samt att
en permanent turist- och näringslivsutställning anordnas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

44.2013.109

2013-02-18

KF § 25
Medborgarförslag om yttranderätt vid lämnat medborgarförslag

Föredragen handling

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

Redogörelse

Den som lämnar in medborgarförslag till kommunfullmäktige har
inte yttranderätt vid behandlingen av detta, yttranderätt har endast
ledamöter och tjänstgörande ersättare. Förslagsställaren menar att
den som lämnar medborgarförslag också skall ha rätt att yttra sig i
kommunfullmäktige vid behandlingen av medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

45.2013.109

2013-02-18

KF § 26
Medborgarförslag om hjärtstartare till Göransgården, Vrigstad

Föredragen handling

Medborgarförslag……………………………………………..bilaga 4.

Redogörelse

Förslaget innebär att hjärtstartare införskaffas till Vrigstad med
placering på äldreboendet Göransgården, där sjukvårdskunnig
personal finns dygnet runt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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