SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2015-03-23
Plats och tid
Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 mars 2015
klockan 19.00 – 20.30
Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Sten-Åke Claesson (C), Kerstin Hvirf (S), Mikael Sterner (S), Lilian Sjöberg
Wärn (M), Kristina Jönsson (V), Lars-Erik Gustafsson (SD), Bo-Göran
Svensson (SD)
Tjänstgörande ersättare: Fredrik Karlsson (KD) för Gunilla Andersson, Mirjam
Johansson (C) för Sten-Åke Claesson, Mats Johansson (S) för Kerstin Hvirf,
Per-Otto Ivarsson (S) för Mikael Sterner, Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg
Wärn, Stefan Fürst (V) för Kristina Jönsson, Peter Evertson (SD) för Bo-Göran
Svensson
Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef
Ulf Fransson, konsult, § 19
Ola Rosander, VD Sävsjö Energi AB, § 29

Utses att justera

Fredrik Håkansson (KD) och Hans Svensson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 30 mars 2015 klockan 09.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 19 - 31

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

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

Justerande

.....................................................................................................................
/Fredrik Håkansson/
/Hans Svensson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-03-23

Datum för
anslags uppsättande

2015-03-30

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-04-22

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-03-23

KF § 19
Anmälningsärenden




Presentation av ”Rapport om kommunstyrelsens förvaltningar
och samverkan med mera”. Ulf Fransson föredrar ärendet.
210.2014.001
Protokoll från sammanträde med kommunfullmäktiges
presidium. Per Thörnqvist redovisar. 79.2015.006
”Politikernas ekonomibok” delas ut till ledamöterna.

Helene Pettersson (S) och Stefan Gustafsson (KD) har ordet.
Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2015.111

2015-03-23

KF § 20
Valärenden

Beslut

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att entlediga Lisbeth Johansson (S), Sävsjö, från uppdraget som
lekmannarevisor för Sävsjö Skyttecenter, samt
att utse Kenneth Ohlsson (S), Sävsjö, till lekmannarevisor för
Sävsjö Skyttecenter 2015-2018.

Delges:
Revisorerna
Berörda ledamöter

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

44.2015.253

2015-03-23

KF § 21
KS § 30
Utskottet § 16
Förslag till köpeavtal och fastighetsreglering gällande
fastigheten Sävsjö Smeden 18

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Förslag till avtal.

Redogörelse

Gallons MC Säfsjö hyr lokalen på fastigheten Sävsjö Smeden 18
sedan 1998 av Sävsjö kommun. Klubben önskar nu köpa viss del
av fastigheten samt byggnaden.
Något hinder att sälja fastigheten bedöms inte föreligga, Sävsjö
kommun behåller det område som idag utgör reservparkering för
Aleholmsskolan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna avtalet.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Gallons MC

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

83.2015.295

2015-03-23

KF § 22
KS § 31
Utskottet § 17
Överlåtelse del av Kopparslagaren 7

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD Sävebo AB.

Redogörelse

Sävebo planerar nybyggnation i kv Kopparslagaren. På fastigheten
finns en uthusbyggnad som är i behov av upprustning. Sävsjö
Hembygdsförening föreslår att byggnaden via fastighetsreglering
överlåts till ägaren av den intilliggande fastigheten
Kopparslagaren 3.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Sävebo AB överlåter del av fastigheten
Kopparslagaren 7 till ägaren av Kopparslagaren 3.
Kommunstyrelsens utskott beslutar för egen del
att uppdra åt utvecklingsavdelningen att vara den nya ägaren
behjälplig med information och råd vid kommande
förbättringsarbeten på fastigheten.

Delges:
Kommunstyrelsen
Utvecklingsavdelningen

------

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att Sävebo AB överlåter del av fastigheten
Kopparslagaren 7 till ägaren av Kopparslagaren 3.
Delges:
Kommunfullmäktige

-----Therese Petersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Nilvall (M) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sävebo AB
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

43.2015.104

2015-03-23

KF § 23
KS § 32
Utskottet § 18
Ansökan om partistöd Kristdemokraterna

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler för kommunalt
partistöd med utgångspunkt från ändringar i kommunallagen. Varje
mottagare skall senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet under föregående år använts till att stärka
det lokala partiarbetet. Av redovisningen ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Redovisningen skall styrkas med granskningsintyg.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott av partistöd för 2015 med 78 000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

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

------

Stefan Gustafsson (KD) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kristdemokraterna
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2015.111

2015-03-23

KF § 24
KS § 33
Utskottet § 19
Lekmannarevisor för Sävsjö Energi AB

Redogörelse

Enligt bolagsordningen för Sävsjö Energi AB skall
kommunfullmäktige i Sävsjö respektive Vetlanda kommuner utse
vardera en lekmannarevisor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att till ordinarie lekmannarevisor för Sävsjö Energi AB 2015-2018
utse:
Thomas Wilhelmsson (KD), Vrigstad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sävsjö Energi
Thomas Wilhelmsson
Revisorerna

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

199.2014.109

2015-03-23

KF § 25
KS § 34
Utskottet § 20
Svar på medborgarförslag om danslokal i Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28 § 9.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

I medborgarförslaget framförs önskemål om att en lokal anpassad
för dans anordnas i Sävsjö.
Anpassade lokaler för dans, i enlighet med medborgarförslaget,
skulle innebära ett bra komplement till de i övrigt breda möjligheter
som finns för att utöva sport och idrott i Sävsjö kommun. För att
undersöka möjligheten till att ordna lämpliga lokaler kan därför
önskemålet om en anpassad danslokaI tas med i den totala
översyn och samordning av lokaler som nu görs av en speciell
fastighetsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en
upprustning sker av Sävsjö fritidsgård. Det är en fråga som kan
hanteras i budgetberedningen efter att en plan redovisats för hur
man vill bedrivas verksamhet i dessa lokaler i framtiden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till fastighetsgruppens pågående
arbete om samordning av lokaler, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges
Kommunstyrelsen

-----

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

-----Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställarna
Fastighetsgruppen
Justerandes sign

----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

208.2014.109

2015-03-23

KF § 26
KS § 35
Utskottet § 21
Svar på medborgarförslag om hantering av överbliven mat

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Yttrande från myndighetsförvaltningen.

Redogörelse

Förslaget innebär att överbliven mat som producerats vid
kommunens tillagningskök ska kunna användas på annat sätt och
inte kasseras.
Myndighetsförvaltningen anser att förslaget inte är möjligt att
tillmötesgå med anledning av de lagar och förordningar som gäller
för hantering av livsmedel.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande lagar och
förordningar som redovisas i myndighetsförvaltningens yttrande,
samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

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

-----Mirjam Johansson (C) och Ing-Marie Arwidsson (KD) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Myndighetsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

161.2014.109

2015-03-23

KF § 27
KS § 36
Utskottet § 22
Svar på medborgarförslag om belysning i anslutning till
elljusspåret i Vrigstad

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelser upprättade av Maria Lund, teknisk chef och Kristin
Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.
Sammanfattning av medborgarförslag och skrivelser gällande
Vrigstad tätort, upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Förslaget handlar om belysningsåtgärder i anslutning till
elljusspåret i Vrigstad. Medborgarförslaget har beretts tillsammans
med andra skrivelser om utemiljön i Vrigstad från
samhällsföreningen i Vrigstad, som även fått möjlighet att lämna
synpunkter.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen planerera för belysning vid elljusspåret, 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
Tekniska förvaltningen
----Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

162.2014.109

2015-03-23

KF § 28
KS § 37
Utskottet § 23
Svar på medborgarförslag om isbana i Vrigstad

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelser upprättade av Maria Lund, teknisk chef och Kristin
Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Redogörelse

Förslaget handlar om att använda de gamla tennisbanorna till
isbana på vintern samt att asfaltera dem för att kunna användas för
tennis på sommaren.
Medborgarförslaget har beretts tillsammans med andra skrivelser
från samhällsföreningen i Vrigstad, som även fått möjlighet att
lämna synpunkter. Tennisbanorna tillhör inte Sävsjö kommun utan
är Vrigstad tennisklubbs ansvar. Sävsjö kommun kan inte ansvara
för arbete eller underhåll av denna yta. Dock finns möjlighet för
samhällsföreningen att i samråd med tennisklubben anlägga
isbana. Sävsjö kommun kan tillhandahålla vatten, samt slang för
pumpning av vatten till en sådan isbana. Ansökan om bidrag för
asfaltering kan inlämnas till kultur- och fritidsnämnden

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till redogörelse från tekniska chefen Maria Lund
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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

44.2015.253

2015-03-23

KF § 29
KS § 38
Köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering
gällande kvarteret Bulten i Sävsjö

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustavsson,
samhällsbyggnadschef.
Förslag till köpeavtal.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.

Redogörelse

Sävsjö Energi har beslutat att uppföra en ny fjärrvärmeanläggning i
kvarteret Bulten på Södra industriområdet. Anläggningen är
ytkrävande och hela kvarteret kommer att behöva tas i anspråk.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal och överenskommelse om
fastighetsreglering, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna avtalen.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Ola Rosander, VD för Sävsjö Energi AB redovisar förslag och
förutsättningar för etablering av ny värmeanläggning på Södra
industriområdet.
Christer Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkandet att utformningen av Södra området i kvarteret
Bulten, närmast Skrufs Snus AB:s anläggning, ska utformas i nära
samarbete mellan Sävsjö kommun, Sävsjö Energi AB och AB
Sävsjö Industribyggnader med målsättning att området görs
estetiskt tilltalande och i enlighet med myndighetsnämndens
prövning av områdets användning.
Stefan Gustafsson (KD) och Johan Brogård (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med Christer Sjögrens tilläggsyrkande.
Ordföranden Per Danielsson ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner bifall för detta. Därefter ställer
ordföranden proposition på Christer Sjögrens tilläggsyrkande och
finner bifall för även detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-03-23

KF § 29 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal och överenskommelse om
fastighetsreglering,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna avtalen, samt
att utformningen av södra området i kvarteret Bulten, närmast
Skrufs Snus AB:s anläggning, ska utformas i nära samarbete
mellan Sävsjö kommun, Sävsjö Energi AB och AB Sävsjö
Industribyggnader med målsättning att området görs estetiskt
tilltalande och i enlighet med myndighetsnämndens prövning av
områdets användning.
Delges:
Utvecklingsavdelningen
AB Sävsjö Industribyggnader
Sävsjö Energi
Myndighetsnämnden
----Skrufs Snus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

61.2015.109

2015-03-23

KF § 30
Medborgarförslag om högtalanläggning med mera på
Hofgårdsvallen

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagets mening är att installera högtalaranläggning och
matchklocka på Hofgårdsvallen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

60.2015.109

2015-03-23

KF § 31
Medborgarförslag om 7-manna gräsplan på Hofgårdsvallen

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagets mening är att bygga en 7-manna gräsplan på
Hofgårdsvallen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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