SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-17

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 17 juni 2013
klockan 19.00 – 19.25

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Ludwig Axelsson (KD), Hugo Cruz (KD), Gunnel Svensson (M), Hans
Svensson (M), Stig Hagelvik (C), Helene Petersson (S), Ingrid Ivarsson (S),
Tjänstgörande ersättare: Per-Olof Sjöbergsson (KD) för Ludwig Axelsson,
John-Erik Malmström (M) för Gunnel Svensson, Jan-Ove Fransson (M) för
Hans Svensson, Siv Bjenning (C) för Stig Hagelvik, Laila Fransson (S) för
Helene Petersson Bruno Poulsen (S) för Ingrid Ivarsson

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare

Utses att justera

Hazze Eklöf (S) och Göran Häll (V)

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 24 juni 2013 klockan 8.30

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 64 - 72
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.............................
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-17

KF § 64
Anmälningsärenden


Konferens om det moderna äldrelivet.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

35.2013.109

2013-06-17

KF § 65
KS § 93
Utskottet § 100
Svar på medborgarförslag om samordning av bolag och turism

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Marianne Sandberg.

Redogörelse

Förslaget innebär att Sävsjö kommun placerar turismen under
Sävsjö Näringslivs AB och AB Industribyggnader, samt att en
permanent turist- och näringslivsutställning anordnas.
En ny affärsplan för turism i Sävsjö kommun antogs av
kommunfullmäktige i februari 2013. Här finns beskrivet hur
turistbyråverksamheten och lokala informationsställen i Sävsjö
kommun kommer att organiseras.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att för närvarande inte förändra den nuvarande och planerade
turistorganisationen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Roy Gustafsson
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

34.2013.109

2013-06-17

KF § 66
KS § 94
Utskottet § 101
Svar på medborgarförslag om affärs- och industrilokaler

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Marianne Sandberg.

Redogörelse

Förslaget innebär att en inventering görs av tomma affärs- och
industrilokaler och vad dessa kan användas till. Vidare att en
handläggare anställs som arbetar med att få nya företag till dessa
lokaler.
Ett förslag har tagits fram om en gemensam organisation för
nyföretagande i Sävsjö kommun att gälla från och med 2013-07-01.
Detta innefattar även de kommunala bolagen Sävsjö Näringslivs AB
och AB Sävsjö Industribyggnader. Målet är att skapa en gemensam
och tydlig organisation för nyföretagande i kommunen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till den beslutade nya näringslivsorganisationen
anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Patrik Christiersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Gustafsson (KD) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Roy Gustafsson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

20.2013.109

2013-06-17

KF § 67
KS § 95
Utskottet § 102
Svar på motion – Säkra landsbygdens villkor i de olika
kommunala besluten

Föredragna handlingar

Motion lämnad av Centerpartiet.
Tjänsteskrivelse upprättad av landsbygdsutvecklare Bengt-Elis
Pettersson.

Redogörelse

I motionen föreslås att landsbygdssäkring införs av kommunala
beslut och att det strategiska landsbygdsarbetet ska fortsätta vara
en viktig del av kommunens övergripande framtidsplanering.
Att landsbygdssäkra innebär att på ett medvetet, objektivt och
systematiskt sätt ta hänsyn till och beakta landsbygdens särskilda
förutsättningar. Ambitionen ska vara att landsbygdsperspektivet är
en naturligt integrerad del i all kommunal verksamhet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram checklista
för att säkra landsbygdens villkor i kommunala beslut och för att
underlätta det strategiska landsbygdsarbetet i enlighet med
föreliggande motion och antagen utvecklingsstrategi, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Tore Lagerqvist (C) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Centerpartiet
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

124.2013.106

2013-06-17

KF § 68
KS § 96
Utskottet § 103
Regionkommun Jönköpings län

Föredragen handling

Remiss – Framtida organisation, regionkommun för Jönköpings län.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande Stefan
Gustafsson och kommunchef Per Thörnqvist.

Redogörelse

Regionbildningskommittén har skickat förslag till framtida
organisation för regionkommun i Jönköpings län till Sävsjö kommun
för yttrande.
Kommunen har löpande följt och informerats om regionbildningskommitténs arbete och förslag och på ett utmärkt sätt getts
möjligheter till att göra inspel och lämna synpunkter. På tre punkter
har kommittén valt att inte lägga förslag förrän man inhämtat
kommunernas och landstingens synpunkter.

Förslag

Ordföranden föreslår utskottet besluta
att med stöd av Sävsjö kommunfullmäktiges beslut 2011-04-18, §
66, namnet på den nya regionala organisationen blir: Region
Småland,
att antalet ledamöter i organisationens högsta beslutande organ,
regionfullmäktige, blir 81 ordinarie ledamöter (plus erforderligt antal
ersättare), samt
att så vitt gäller frågan om huruvida man ska inrätta nämnder,
beredningar eller delegationer, förorda att nämnder inrättas, samt
att delegera till kommunstyrelsen att lämna svar på remissen om
slutförslaget till den framtida organisationen. Svar lämnas senast
den 13 september.
Mats Hermansson (M) yrkar att namnet på nya regionen ska vara
Region Jönköping.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av Sävsjö kommunfullmäktiges beslut 2011-04-18, §
66, namnet på den nya regionala organisationen blir: Region
Småland,
att antalet ledamöter i organisationens högsta beslutande organ,
regionfullmäktige, blir 81 ordinarie ledamöter,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sävsjö kommun
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Sammanträdesdatum
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2013-06-17

KF § 68 forts
KS § 96 forts
Utskottet § 103 forts
att så vitt gäller frågan om huruvida man ska inrätta nämnder,
beredningar eller delegationer, förorda att nämnder inrättas, samt
att delegera till kommunstyrelsen att lämna svar på remissen om
slutförslaget till den framtida organisationen. Svar lämnas senast
den 13 september.
Delges:
Kommunstyrelsen

-----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag till beslut men
med den förändringen att de första tre beslutssatserna ska beslutas
av kommunstyrelsen.
Mats Hermansson (M) yrkar att namnet på den nya regionen ska
vara Region Jönköping.

Beslut

Efter att ordförande ställt proposition på de bägge beslutsförslagen
finner han att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att med stöd av Sävsjö kommunfullmäktiges beslut 2011-04-18, §
66, namnet på den nya regionala organisationen blir: Region
Småland,
att antalet ledamöter i organisationens högsta beslutande organ,
regionfullmäktige, blir 81 ordinarie ledamöter,
att så vitt gäller frågan om huruvida man ska inrätta nämnder,
beredningar eller delegationer, förorda att nämnder inrättas, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att delegera till kommunstyrelsen att lämna svar på remissen om
slutförslaget till den framtida organisationen av regionkommun.
Svar lämnas senast den 13 september.

Delges:
Kommunfullmäktige
Regionförbundet

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-17

KF § 68 forts
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Regionförbundet
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

105.2013.041

2013-06-17

KF § 69
KS § 97
Utskottet § 104
Budgetförutsättningar 2014 -2016

Föredragna handlingar

Budgetförutsättningar 2014-2016.
Förhandlingsprotokoll 2013-06-04.

Redogörelse

För åren 2014-2016 ska nämnderna presentera en treårsbudget.
Budgetförslaget avseende andra och tredje året ska upprättas
utifrån en översiktlig bedömning.
Budgetramarna är uppräknade enligt prognoser från Sveriges
kommuner och landsting, SKL och justerade med hänsyn till
skatteväxling inom färdtjänst.
Resursberäkningen inkluderar det förväntade tillskottet från
skatteutjämningssystemet som beslutas om senare i år.
Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås höjas från
nuvarande 0,3 % till 0,4 %.
Nämnderna ska tillsammans med sitt budgetförslag redovisa
samtliga taxor. För de taxor som inte är sk maxtaxor eller
inkomstrelaterade föreslås en höjning med upp till 1,3 %. Undantag
gäller renhållningstaxan och VA-taxan som föreslås justeras i den
omfattning som krävs för att även fortsättningsvis ha en 100
procentig taxefinansiering av verksamheten.
Den kraftigt minskade delen av utjämning inom LSS-området kräver
djupare analys.
Nämndernas förslag får inte överstiga den tilldelade ramen. Om
detta innebär att nämnden tvingas föreslå förändringar för att kunna
presentera en budget inom tilldelad ram ska dessa tillsammans
med konsekvenser klart framgå av budgetförslaget.
Tidigare hade kommunen en LSS-utjämning på cirka 12 miljoner
kronor och nu har den halverats. Därför diskuteras om arbetet går
att förändra på något sätt och ett led i det arbetet är att ta hjälp av
extern hjälp.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till preliminära ramar i budgetförutsättningar för
2014-2016 för den kommunala verksamheten, samt
att kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med
socialförvaltningen göra en analys av rapportering, ekonomi,
utjämning och verksamhet inom LSS-området.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-06-17

KF § 69 forts
KS § 97 forts
Utskottet § 104 forts
att i övrigt anta förslag till preliminära ramar i budgetförutsättningar
för 2014-2016 för den kommunala verksamheten.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
förhandlingsprotokoll 2013-06-04.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunledningskontorets ekonomiavdelning, med stöd av
externt biträde, får i uppdrag att med anledning av minskad LSSutjämning ta fram strategier och handlingsplan i syfte att föreslå
förändringar som ger minskade kostnader eller ökade intäkter
motsvarande minst 3 miljoner kronor. Förändrad ekonomisk ram
bestäms efter att förslag avlämnats, samt
att i övrigt anta förslag till preliminära ramar i budgetförutsättningar
för 2014-2016 för den kommunala verksamheten.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Anna-Karin Yngvesson (KD) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Nämnder

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

16.2013.106

2013-06-17

KF § 70
KS § 98
Remiss – Årsredovisning 2012 för Regionförbundet
Jönköpings län med Primärkommunala nämnden

Föredragna handlingar

Remiss – Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings
län med Primärkommunala nämnden med revisionsrapport.

Redogörelse

Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings
län med Primärkommunala nämnden har överlämnats från
Regionförbundet till medlemskommunerna för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings
län med Primärkommunala nämnden, samt
att för Sävsjö kommuns del bevilja ansvarsfrihet för
Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala
nämnden.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Regionförbundet

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

146.2013.109

2013-06-17

KF § 71
Medborgarförslag om trådlös teknik i skolan.

Föredragen handling

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

Redogörelse

Medborgarförslaget innebär att trådlös teknik ska förbjudas i skolan
och istället ska kabelbunden teknik användas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

168.2013.109

2013-06-17

KF § 72
Motion om belysning på Lundby, Vrigstad

Föredragen handling

Motion från moderaternas fulllmäktigegrupp……………….bilaga 2.

Redogörelse

Motionärerna önskar att befintlig gång- och cykelväg på
Lundbyområdet utrustas med belysning och att
kommunen verkar för att Slättsjövägen får belysning.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

2013-06-17

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord tackar ledamöterna
för många goda debatter och god stämning under vårens
sammanträden och önskar dem en välbehövlig ledighet med
mycket sol och värme samt god hälsa.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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