SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-10-21

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 21 oktober 2013
klockan 19.00 – 20.25

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Hugo Cruz (KD), Heidi
Holmberg (M), Tore Lagerqvist (C), Ingrid Ivarsson (S), Hazze Eklöf (S)
Tjänstgörande ersättare: Per-Olof Sjöbergsson (KD) för Hugo Cruz, Anna
Carlsson (M) för Heidi Holmberg, Ingvar Svensson (C) för Tore Lagerqvist, PerOtto Ivarsson (S) för Ingrid Ivarsson, Bruno Poulsen (S) för Hazze Eklöf

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Susanne Rydén, Smålands Kulturfestival

Utses att justera

Ludwig Axelsson (KD) och Kjell Axelsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 28 oktober 2013 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 95 - 114

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

.......................................................................................
/Ingvar Jarfjord/
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/Ludwig Axelsson/
/Kjell Axelsson/
ANSLAG/BEVIS
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Datum för
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nedtagande
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/Carina Hjertonsson/

Justerandes sign
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2013-11-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-10-21

KF § 95
Allmänhetens frågestund
Pelle Persson och Stefan Gustafsson (KD) har ordet.
Dessutom föreligger en skriftlig fråga från Lars Lindblad.
-----

105.2013.041

KF § 96
Anmälningsärenden


Revisorernas bedömning av Sävsjö Kommuns delårsrapport
per 2013-08-31.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
-------

KF § 97
Smålands Kulturfestival – Susanne Rydén informerar.
Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord tackar Susanne för
hennes arbete att organisera Smålands Kulturfestival och i detta
inte minst hennes unika förmåga att lyckas locka hit världsartister.
Med överräckandet av en blomsterbukett uttryckte ordföranden att
han med spänning ser fram emot att få besöka de olika
arrangemangen.

------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

157.2013.111

2013-10-21

KF § 98
Valärenden


Beslut

Entledigande och val av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att från och med 2013-10-21 entlediga Ida Svensson (C), Rörvik
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, samt
att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med
2013-10-22 utse Mirjam Johansson, (C), Sävsjö.


Entledigande av ersättare i myndighetsnämnden

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att från och med 2013-10-21 entlediga Monica Waldenström (S),
Sävsjö från uppdraget som ersättare i myndighetsnämnden.


Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2013-10-21 entlediga Ingrid Ivarsson (S),
Vrigstad, från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.


Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen har utsett ersättaren Björn Jönsson (V) till ny ledamot
i kommunfullmäktige från och med den 27 september till och med
den 31 oktober 2014.
I Länsstyrelsens protokoll noteras att ny ersättare inte kunde utses.
Ordföranden hälsar Björn Jönsson (V) välkommen som ledamot i
Sävsjö kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
att lägga ärendet till handlingarna.
Ida Svensson
Mirjam Johansson
------Monica Waldenström
Björn Jönsson
Ingrid Ivarsson
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden
Personalavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

11.2013.045

2013-10-21

KF § 99
KS § 140
Utskottet § 170
Borgensbeslut för AB Sävsjö Industribyggnader

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

AB Sävsjö Industribyggnaders borgensram uppgår till 225 000 000
kronor. En tillbyggnad av den fastighet i kv Aleholm där företaget Alackering hyr är planerad och styrelsen i ABSI begär därför att den
kommunala borgen utökas med 40 000 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att, med en utökning av 40 000 000 kronor, som för egen skuld
ingå borgen för AB Sävsjö Industribyggnaders låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 265 000 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Patrik Christierson (M) yrkar återremiss för utarbetandet av bättre
beslutsunderlag där AB Industribyggnaders risk i projektet samt
bolagets soliditet redovisas.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Grahn (FP) har ordet.
Ordföranden ställer proposition på Patrik Christiersons
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Patrik Christierson (M) reserverar sig mot beslutet.
Delges:
AB Sävsjö Industribyggnader
Ekonomiavdelningen
-----Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

223.2013.250

2013-10-21

KF § 100
KS § 141
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Sävsjö
Eksjöhofgård 7:1 och Sävsjö Aleholm 1

Föredragna handlingar

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

Redogörelse

AB Sävsjö Industribyggnader har för avsikt att bygga till sin
industribyggnad på fastigheten Sävsjö Aleholm 1. Behov föreligger
att få förvärva ca 7 750 m2 av Sävsjö kommuns fastighet Sävsjö
Eksjöhofgård 7:1
Förvärvet sker genom överenskommelse om fastighetsreglering.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende Sävsjö Eksjöhofgård 7:1 och Sävsjö Aleholm 1, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen.

Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

222.2013.430

2013-10-21

KF § 101
KS § 142
Sanering del av Eksjöhofgård 7:1

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Lund, teknisk chef.

Redogörelse

Sävsjö Industribyggnader AB har en hyresgäst som vill expandera i
och skapa arbetstillfällen i Sävsjö. Marken som är tänkt för
byggnation har fram till mitten av 70-talet varit ett deponiupplag för
Sävsjö tätort. För att marken ska kunna bebyggas måste marken
saneras från orena massor som innehåller blandat hushållsavfall
och metallföroreningar från industrin med mera.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska förvaltningen att upphandla entreprenörer
enligt framtaget förfrågningsunderlag och att genomföra
entreprenaderna,
att åtgärden ska belasta 2013 års totala resultat.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

211.2013.250

2013-10-21

KF § 102
KS § 143
Utskottet § 172
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Sävsjö
Mäjensjö 11:1, Sävsjö Eksjöhofgård 7:4 och Sävsjö 12:2

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Redogörelse

För att säkerställa framtida markbehov för industriutveckling anges
som målsättning i Sävsjö kommuns Utvecklingsstrategi att i
genomsnitt 4 ha industrimark per år ska förvärvas.
I Sävsjö kommuns översiktsplan utpekas området väster om södra
stambanan och söder om väg 127 i Sävsjö som ett lämpligt
framtida handels- och industriområde. En överenskommelse har
träffats om markbyte, som ger kommunen äganderätt till del av det
planerade området.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende Sävsjö Mäjensjö 11:1, Sävsjö Eksjöhofgård 7:4 och
Sävsjö 12:2, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen.

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

16.2013.106

2013-10-21

KF § 103
KS § 144
Utskottet § 173
Mediacenter Jönköpings län budget 2014

Föredragen handling

Handlingar från Mediacenter avseende budget.

Redogörelse

Mediacenter Jönköpings län har skickat förslag till budget 2014 till
medlemskommunerna för samråd.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att meddela Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län att
Sävsjö kommun tillstyrker föreliggande förslag till budget för 2014,
samt
att tillstyrka föreliggande förslag till medlemsavgift på 262 000
kronor för Sävsjö kommuns del.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Mediacenter
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

157.2013.111

2013-10-21

KF § 104
KS § 145
Utskottet § 174
Förslag på namnbyte från Kommunala handikapprådet till
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kommunala handikapprådet.

Redogörelse

Socialstyrelsen har beslutat om ändrad terminologi. Som en följd av
förändringarna har många kommuner ändrat namnet på sina
handikappråd till råd för funktionshinderfrågor.
Kommunala handikapprådet i Sävsjö enades vid sammanträde
2013-06-04 att föreslå namnbyte.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att från och med nästa mandatperiod, år 2015, ändra namn på
Kommunala handikapprådet till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kommunala
Handikapprådet
Socialförvaltningen
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

44.2013.109

2013-10-21

KF § 105
KS § 146
Utskottet § 175
Svar på medborgarförslag om yttranderätt vid lämnat
medborgarförslag

Föredragna handlingar

Medborgarförslag från Bengt Persson.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunkansliet.

Redogörelse

Bengt Persson, Vrigstad, har lämnat in medborgarförslag om att
förslagsställare av medborgarförslag ska ges yttranderätt i
kommunfullmäktige.
Fullmäktiges arbetsordning för Sävsjö kommun reglerar bland
annat ordningen för yttranderätt i kommunfullmäktige. Den som
lämnat medborgarförslag får inte yttra sig vid kommunfullmäktiges
behandling av detta.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning avslå
medborgarförslaget, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Lena Persson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige kompletteras med ”att inför kommande
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ta med
möjligheten för förslagsställare att muntligt motivera lagt
medborgarförslag vid kommunfullmäktiges behandling.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Lena
Perssons yrkande och finner att utskottets förslag vinner bifall.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

14.2013.024

2013-10-21

KF § 106
KS § 147
Utskottet § 176
Återremiss från kommunfullmäktige - svar på motion om
kommunal resepolicy för förtroendevalda

Föredragna handlingar

Motion från Centerpartiet.
Kommunfullmäktige 2013-01-21 § 7.
Tjänsteskrivelse upprättad av Ingvar Jarfjord, kommunfullmäktiges
ordförande och Per Thörnqvist, kommunchef.

Redogörelse

Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2013-01-21 § 7
genom att hänskjutas till den politiska arbetsgrupp som inför valet
2014 behandlar frågan om arvodesreglemente inför nästkommande
mandatperiod.
Arvodesgruppen har upprättat yttrande och i skrivelsen uppmuntras
till miljövänligt färdsätt och förtroendevalda rekommenderas att
samåka som alternativ till färd med egen bil.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-16
återremitterades motionen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ersättning för hela resekostnaden ska ges till förtroendevalda
när kollektiva transportmedel används till ersättningsberättigade
sammanträden,
att Sävsjö kommun inför kommande revidering av centralt
bilersättningsavtal ska förorda att ersättning för passagerare vid
samåkning ska införas,
att om sådan ersättning införs ska ersättning för samåkning ges till
förtroendevalda enligt samma villkor som för anställd personal,
samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-10-21

KF § 106 forts
Patrik Christierson (M) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till
förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Centerpartiet
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

146.2013.109

2013-10-21

KF § 107
KS § 148
Utskottet § 177
Svar på medborgarförslag om överkänslighet mot strålning

Föredragen handling

Medborgarförslag.

Redogörelse

Medborgarförslaget uppmärksammar rekommendationerna i
Europarådets resolution om strålningsmiljö och att ge möjligheter till
vistelse i strålningsfria zoner.
Två medborgarförslag med liknande frågeställningar behandlades i
kommunfullmäktige 2012-11-19 § 117. Ett medborgarförslag om
trådlös teknik är på remiss till barn- och utbildningsnämnden och
kommer att behandlas under hösten.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att hänvisa till svar på två medborgarförslag som besvarades i
kommunfullmäktige 2012-11-19, § 117, 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

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

209.2013.142

2013-10-21

KF § 108
KS § 149
Utskottet § 178
Projekt Jonas Bronk Celebration

Föredragna handlingar

Ansökan om medfinansieringsintyg, Jonas Bronck Celebration
ekonomisk förening projektbeskrivning med budget.

Redogörelse

Jonas Bronck Celebration ekonomisk förening har lämnat in
projektbeskrivning med budget till Leaderkontoret, Mitt i Småland.
Föreningen ansöker om medfinansiering från Sävsjö kommun med
90 000 kronor. Medfinansiering söks även från Länsstyrelsen och
Regionförbundet.
Projektet syftar till att med bygdens föreningsliv och byalag utveckla
en besöks- och turistverksamhet i Smålands landsbygd med
tyngdpunkt omkring Sävsjö till minnet av att Jonas Bronck.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning att samtliga nämnda medfinansiärer och
aktörer ställer sig positiva till bidrag i enlighet med inlämnad
ansökan medfinansiera projektet med 90 000 kr, samt
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för
projekt inom kommunstyrelsens utvecklingsavdelning med 90 000
kr.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiska föreningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

213.2013.026

2013-10-21

KF § 109
KS § 150
Utskottet § 179
Arbetsmiljöpolicy

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Förslag till arbetsmiljöpolicy.
Personalavdelningen har upprättat förslag till en arbetsmiljöpolicy
för Sävsjö kommuns anställda för att bland annat förtydliga ansvar
och roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De fackliga
organisationerna har varit delaktiga i processen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande arbetsmiljöpolicy.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Björn Jönsson (V) yrkar på följande lydelse under rubriken ”Ansvar
och roller”:
”Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att den som har fått en
arbetsmiljöuppgift också har kunskap, resurser och befogenhet för
att kunna utföra den”,
ändras till:
”Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att den som har fått en
arbetsmiljöuppgift också får den utbildning som krävs för uppdraget,
samt ges de ekonomiska resurser och befogenheter som behövs
för att kunna utföra uppgiften”.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
därpå på Björn Jönssons tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-10-21

KF § 109 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande arbetsmiljöpolicy med ändringen:
att det under rubriken ”Ansvar och roller” ska stå: ”Arbetsgivaren
ska aktivt arbeta för att den som har fått en arbetsmiljöuppgift också
får den utbildning som krävs för uppdraget, samt ges de
ekonomiska resurser och befogenheter som behövs för att kunna
utföra uppgiften”.
Delges:
Personalavdelningen
Förvaltningar

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

105.2013.041

2013-10-21

KF § 110
KS § 151
Utskottet § 180
Delårsbokslut augusti 2013

Föredragen handling

Delårsrapport.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde redovisade controller Marianne Sandberg
delårsrapporten för augusti. I prognosen för helår 2013 redovisar
nämnderna en prognos på minus 4 117 000 kr.
Finansförvaltningen bedöms att få ett överskott på grund av
återbäring av AFA-försäkringspengar. Resultatet vid årets slut
hamnar enligt delårsbokslutet på 5 692 000 kronor exklusive
reavinst för den försäljning som gjorts av skogsgården Bökås.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna delårsrapporten.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger revisionsrapport
samt förhandlingsprotokoll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.
Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

218.2013.109

2013-10-21

KF § 111
Medborgarförslag om att anordna ”Elna Nilssons plats”

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslaget är att anordna ”Elna Nilssons plats” med utsmyckning
utanför biblioteket i Sävsjö.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

224.2013.109

2013-10-21

KF § 112
Medborgarförslag om hundrastgårdar i Sävsjö tätort

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagsställaren anser att det bör finnas hundrastgårdar i Sävsjö
kommuns tätorter och ger även förslag på lämplig lokalisering.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida

19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

232.2013.109

2013-10-21

KF § 113
Motion om mätning av hastigheten genom Vrigstad

Föredragen handling

Motion från Lena Persson (S)………………………..bilaga 3.

Redogörelse

Hastighetsbegränsningen genom Vrigstads samhälle överträds
alltför ofta och i motionen föreslås att fartkameror sätts upp i båda
riktningarna vid Vrigstad skola.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

113.2013.109

2013-10-21

KF § 114
Interpellation om hållbar utveckling

Föredragen handling

Interpellation……………………………………………bilaga 4.

Redogörelse

Patrik Christierson (M) framlägger en interpellation i vilken han
pekar på att hållbar utveckling ingår i den av kommunfullmäktige
beslutade utvecklingsstrategin (US), och ställer frågan om när
nästa redovisning över hur långt man nått i arbetet med att
förverkliga strategins intentioner, lämnas.

Beslut

Efter bifall på ordförandens fråga om interpellationen får
framställas, beslutar kommunfullmäktige
att kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson besvarar
interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde
måndagen den 2013-11-18.

Delges:
Stefan Gustafsson

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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