SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 18 november 2013
klockan 18.00 – 20.20

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson
(KD), Ingrid Ivarsson (S), Kerstin Hvirf (S), Majvor Skoog (S), Oscar Lindman
(S), Kristina Jönsson (V)
Tjänstgörande ersättare: Erika Mallander Karlsson (KD) för Anna-Karin
Yngvesson, Per-Otto Ivarsson (S) för Ingrid Ivarsson, Bruno Poulsen (S) för
Kerstin Hvirf, Stefan Fürst (V) för Kristina Jönsson

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Bert Runesson, ekonomichef, sekreterare § 118
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef

Utses att justera

Sten-Åke Claesson (C) och Niklas Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 25 november 2013 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 115 - 128

Sekreterare

/Per Thörnqvist/
Ordförande

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

/Bert Runesson § 118/

.......................................................................................
/Ingvar Jarfjord/

Justerande

.....................................................................................................................
/Sten-Åke Claesson/
/Niklas Johansson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-11-18

Datum för
anslags uppsättande

2013-11-25

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-12-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 115
Anmälningsärenden


Minnesgåvor 2013. Ordföranden meddelar att avgående
pensionärer avtackas och minnesgåva till medarbetare med 25
års tjänst delas ut onsdagen 2013-11-27 klockan 19.00 på
Ljunga Park. 212.2013.026



Ordföranden informerar om den äldrekonferens som hålles på
Kulturhuset, onsdagen 2013-11-27 klockan 08 30 – 12 00, med
uppmaning till ledamöterna i kommunfullmäktige att anmäla sitt
deltagande. Inbjudan är utdelad. 141.2013.730

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

157.2013.111

2013-11-18

KF § 116
Valärenden


Val av ersättare i kommunstyrelsen

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att till ersättare i kommunstyrelsen från och med 2013-11-18 utse
Eva Johansson (S), Sävsjö.



Val av ersättare i myndighetsnämnden

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att till ersättare i myndighetsnämnden från och med 2013-11-18
utse Sven Krafft (S), Sävsjö.
Delges:
Eva Johansson
Sven Krafft
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

235.2013.041

2013-11-18

KF § 117
KS § 158
Förslag om upphävning av tidigare fattade beslut om vissa
investeringar

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse med bilaga upprättad av Bert Runesson,
ekonomichef.

Redogörelse

För år 2013 har beslut om investeringsanslag fattats där projekt av
en eller annan anledning inte kommit till stånd. Detta medför att
anslag ligger outnyttjade. Om projektet fortfarande är aktuellt och
planeras att genomföras under år 2013 har uppmaningen varit att ta
med projektet i investeringsbudgetförslaget för år 2014.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut avseende de i bilaga
upptagna investeringsprojekten på sammanlagt 1 270 000 kronor.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

105.2013.041

2013-11-18

KF § 118
Budget 2014-2016
Ärendet har beretts genom behandling av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2013-09-17 och 2013-09-18,§188, 2013-10-01 §196,
2013-10-15 §198, 2013-10-22 §199, samt vid kommunstyrelsens
sammanträde 2013-11-05, §199
Föredragna handlingar:
a) Kommunstyrelsens förslag till driftbudget.
b) Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.
c) Kommunstyrelsens förslag till taxor 2014.
d) Kommunala bolagens förslag till budget för 2014.
e) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde
2013-11-05, § 199.
f) Förhandlingsprotokoll från förhandling med
arbetstagarorganisationerna 2013-11-05.
g) ”Körschema” för behandling av budget 2014-2016.
Redogörelse och allmän debatt:
Ordföranden informerar om förslag till hur ärendet ska behandlas
vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till upplägg avseende ärendets behandling.
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) beskriver
arbete med budgeten för 2014 samt presenterar den
budgetöverenskommelse som har träffats mellan
Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och
Socialdemokraterna.
Ekonomichef Bert Runesson lämnar en översiktlig redovisning av
kommunstyrelsens förslag till mål och budget för år 2014, förslag till
utblick avseende driftbudget 2015-2016, förslag till taxor 2014,
förslag till investeringsbudget 2014 med utblick mot 2015-2018,
samt de kommunägda bolagens budget för år 2014.
Härefter följer en allmän debatt varvid ledamöterna Ingvar Jarfjord
(C), Mats Hermansson (M), Kenneth Ohlsson (S), Per Danielsson
(KD), Peter Grahn (FP), Patrik Christierson (M), Lilian Sjöberg
Wärn (M) och Björn Jönsson (V) har ordet.
Ledamöterna Ingvar Jarfjord (C), Mats Hermansson (M), Kenneth
Ohlsson (S) Per Danielsson (KD), Patrik Christierson (M), Lilian
Sjöberg Wärn (M) yrkar under sina anföranden bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

5

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118 forts

A. DRIFTBUDGET 2014
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra 100 000 kr för att nya fullmäktiges presidium efter valet
2014 ska kunna ordna extern översyn av kommunledningskontor
med anledning av kommande rekryteringar,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för kommunfullmäktige, samt
att kommunfullmäktiges budgetram för 2014 ska vara 1 076 000 kr.
Kommunstyrelse inklusive tekniskt utskott
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka budgetramen med 300 000 kr att användas till
bostadsanpassning,
att utöka budgetramen med 30 000 kr för hyreskostnad arkivlokal
för kulturhistoriskt material om Sävsjö (KS § 129),
att godkänna medfinansiering av Vandrande skådespel i Komstad
(KF § 85) med 157 000 kr,
att utöka budgetramen för kommunstyrelsen för hantering av
tomma lokaler inom Sävsjö kommun (KF § 89) i en så kallad
lokalbank med 1 000 000 kr,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för kommunstyrelsen, samt
att kommunstyrelsens inklusive tekniskt utskotts budgetram för år
2014 ska vara 57 027 000 kr.

Barn- och utbildningsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra 500 000 kr för genomförande av nya skolreformer samt
införande av lärarlegitimation,
att tillföra 1 000 000 kr för ökat behov av barnomsorgsplatser,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118 forts
att godkänna omfördelning av kostnader för kosten på 1 608 000 kr
från barn- och utbildningsnämndens budgetram till socialnämndens
budgetram (fördelning 56 % bun / 44 % soc av kostenhetens
budget),
att budgetramen utökas med 400 000 kr för driften inom kommunal
serviceenhet,
att återlägga neddragning av statsbidrag ”effektiviseringar nya
gymnasieskolan ” med 513 000 kr på grund av nytt beslut i frågan,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för barn- och
utbildningsnämnden för 2014, samt
att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2014 ska vara
256 487 000 kr.
Socialnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka anslaget för försörjningsstöd med 1 500 000 kr. Anslaget
inkluderar även Bryggaren Plus och de projekttjänster som
erfordras,
att budgetramen utökas med 350 000 kr för driften inom kommunal
serviceenhet,
att 300 000 kr tillförs för personalförstärkning av organisationen för
biståndsbedömning,
att godkänna omfördelning av kostnader för kosten på 1 608 000 kr
från barn- och utbildningsnämndens ram till socialnämndens ram
(fördelning 56% Bun / 44 % Soc),
att i övrigt godkänna budgetförslaget för socialnämnden för 2014,
samt
att socialnämndens budgetram för år 2014 ska vara
218 422 000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118 forts
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka anslaget till föreningsinvesteringar med 40 000 kr,
att utöka anslaget till aktivitetsstödet med 20 000 kr,
att utöka anslaget till föreningsarrangemang med 40 000 kr,
att utöka anslaget för installation av ljudanläggning i ishallen
(KS § 133) med 80 000 kr,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för kultur- och fritidsnämnden
för 2014, samt
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2014 ska vara
18 775 000 kr.
Myndighetsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka anslaget för introduktion av ny miljöinspektör
(pensionsavgång) med 275 000 kr,
att utöka anslaget för inventering av enskilda avlopp med
200 000 kr,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för myndighetsnämnden för
2014, samt
att myndighetsnämndens budgetram för år 2014 ska vara
13 070 000 kr.

Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka budgetramen på grund av nya lagändringar med
125 000 kr,
att godkänna budgetförslaget för överförmyndarnämnden för 2014,
samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118 forts
att överförmyndarnämndens budgetram för år 2014 ska vara
1 296 000 kr.
Valnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna budgetförslaget för valnämnden för 2014,
samt
att valnämndens budgetram för år 2014 ska vara 275 000 kr.
Revision
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna budgetförslaget för revisionen för år 2014
samt
att revisionens budgetram för år 2014 ska vara 590 000 kr.
Finansförvaltning (kommunstyrelse)
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till att justera internräntan till 2,5 % vilket är
en sänkning med 0,4 % i förhållande till 2013,
att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2014 till maximalt
190 000 000 kronor,
att checkräkningskredit i bank under år 2014 får uppgå till maximalt
40 000 000 kronor,
att öka borgensavgiften till 0,4 % för de helägda kommunala
bolagen vilket är en höjning med 0,1 % .
att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2014 ska vara
21:92 kr,
att i övrigt godkänna budgetförslaget för finansförvaltningen (KS),
samt
att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2014
beräknas till 568 671 000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118 forts

B. DRIFTBUDGET 2015-2016
Kommunfullmäktige beslutar som inriktning
att följande preliminära budgetramar för år 2015 tills vidare ska
gälla:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

985 000 kronor
58 733 000 kronor
263 750 000 kronor
224 806 000 kronor
19 236 000 kronor
13 011 000 kronor
1 344 000 kronor
5 000 kronor
605 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas
till 588 719 000 kr,
att följande preliminära budgetramar för år 2016 tills vidare ska
gälla:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision

996 000 kronor
60 982 000 kronor
273 385 000 kronor
234 347 000 kronor
20 018 000 kronor
13 519 000 kronor
1 403 000 kronor
5 000 kronor
623 000 kronor

samt,
att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas
till 611 541 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118

C. TAXOR
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna nämndernas förslag till taxor för år 2014 enligt bifogat
dokument.

D. INVESTERINGSBUDGET 2014-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2014 enligt
bilaga, samt
att som en inriktning för framtida beslut om investeringsbudget för
åren 2015-2018 godkänna i bifogat dokument förtecknade
investeringsförslag.

E. SÄVSJÖ KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa de mål och servicegarantier som nämnder och bolag
redovisat i driftbudgeten i enlighet med Utvecklingsstrategin
”Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit, Utvecklingsstrategi (US) för
Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020”.
.

F. ÖVRIGA BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att arbete med framtidsplaner ska fortsätta i nämnderna. Det är
väsentligt att detta arbete fortgår med att nydana och förändra
verksamheternas anläggningar och lokaler för att bättre och
kostnadseffektivare kunna möte såväl dagens som morgondagens
behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-18

KF § 118 forts
att lägga inkomna budgetförslag från de kommunägda bolagen till
handlingarna, samt
att utöver de förslag till förändringar och tillägg som föreslås av
kommunstyrelsen fastställa föreliggande förslag till driftbudget för år
2014 med utblick mot 2015-2016 samt investeringsbudget 2014
med utblick mot 2015-2018.
Björn Jönsson (V) och Stefan Fürst (V) reserverar sig mot
ovanstående beslut.

Kommunfullmäktiges ordförande tackar ekonomichef Bert
Runesson, controller Marianne Sandberg, samt de politiska
kollegerna Stefan Gustafsson (KD), Mats Hermansson (M) och
Kenneth Ohlsson (S) för ett väl genomfört arbete.
Delges:
Nämnder och
förvaltningar

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

100.2013.106

2013-11-18

KF § 119
KS § 160
Utskottet § 200
Delårsrapport Höglandets Kommunalförbund 2013-06-30

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Höglandets kommunalförbund
2013-09-27 § 30.
Delårsrapport Höglandets kommunalförbund 2013-06-30.

Redogörelse

I protokollsutdraget redogörs för verksamheten och delårsrapporten
är skickad till medlemskommunerna för godkännande.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt ekonomichef Bert Runesson att tillsammans med
ekonomichefer i övriga medlemskommuner inom Höglandets
Kommunalförbund ta fram förslag till hur ekonomiska åtaganden
inom förbundet ska fördelas, samt
att för Sävsjö kommuns del godkänna delårsrapporten för
Höglandets Kommunalförbund 2013-06-30.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Höglandets
Kommunalförbund
Bert Runesson

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

100.2013.106

2013-11-18

KF § 120
KS § 161
Utskottet § 201
Utökad borgen Höglandets Kommunalförbund

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från Höglandets kommunalförbund
2013-09-27 § 31.
Tjänsteskrivelse upprättad av Carina Hellström, förbundschef och
Ulf Gundersen, controller, Höglandets kommunalförbund.

Redogörelse

Under de senaste tre åren har Höglandets Kommunalförbund
dubblerat sin omsättning. Investeringar har skett i gemensam
infrastruktur och konsolidering av kommunernas
verksamhetssystem. För att skapa en hållbar situation i framtiden
anses nödvändigt att kreditutrymmet ökas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld utöka solidarisk borgen för Höglandets
kommunalförbund/Höglandet IT:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta
och kostnader.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Höglandets
Kommunalförbund
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

11.2013.045

2013-11-18

KF § 121
KS § 162
Utskottet § 202
Borgensbeslut Sävsjö Energi AB

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse
Sävsjö

Kommunfullmäktige fattade 2002-10-08 beslut om borgen för
Energi AB. Beslutet gällde en borgen för 20 000 000 kronor och
avsåg vår del som hälftenägare. Detta beslut gäller inte längre och
nytt borgensbeslut behövs. Samma beslut kommer att fattas av
kommunfullmäktige i Vetlanda.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Sävsjö Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sävsjö Energi AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

176.2012.109

2013-11-18

KF § 122
KS § 163
Utskottet § 203
Utvärdering av resebidrag för heltidsstuderande vid
högskolor/universitet

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, tillväxtsamordnare.

Redogörelse

Ett bidrag på halva kostnaden till heltidsstuderandes resekostnader
infördes 2010. Innevarande år ökades bidraget till att omfatta hela
resekostnaden och uppdrag gavs att utreda konsekvensen av ett
resebidrag för hela kostnaden under två år.
En enkät har genomförts bland pendlare och ger stöd för
uppfattningen att resebidraget inte är en ekonomisk belastning för
kommunen och att detta ger förutsättningar för fler att skaffa sig
högskoleutbildning.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att under 2014 ge resebidrag till studenter, boende och
mantalsskrivna i Sävsjö kommun, som pendlar till studieort utanför
kommunen, för hela den verifierade resekostnaden, samt
att nytt ställningstagande görs i budgetberedningen inför 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

140.2013.214

2013-11-18

KF § 123
KS § 164
Utskottet § 204
Detaljplan för del av Lundby 2:19, Vrigstad

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.
Utlåtande.
Planbeskrivning med karta.

Redogörelse

Ett förslag till ny detaljplan för del av Lundby 2:19, Vrigstad, har
varit utställt för granskning. Syftet med planen är att skapa attraktiv
tomtmark för småhusbebyggelse.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ta upprättat utlåtande som sitt eget,
att komplettera och ändra planförslaget enligt utlåtandet, samt
att anta detaljplanen.

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

89.2013.350

2013-11-18

KF § 124
KS § 165
Utskottet § 205
Övergångsavtal vid kommande anslutning till kommunalt VA

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Marcus Tingvall.
Förslag till avtal om framtida anslutning.

Redogörelse

Myndighetsnämnden beslutade 2010 om övergångsregler för
enskilda va-anläggningar. I detta beslut finns ett avtal mellan
fastighetsägaren och Sävsjö kommun. Detta avtal upplöstes av
Myndighetsnämnden 2013-08-22.
Inlösen av enskilda va-anläggningar behandlas i vattentjänstlagen
och således är det va-huvudmannen som ska vara motpart i frågan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att som VA-huvudman för Sävsjö kommun, anta avtal avseende
övergångsregler vid framtida kommunal anslutning.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

83.2013.310

2013-11-18

KF § 125
KS § 166
Avtal för förskottering av väg 761

Föredragna handlingar

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

Redogörelse

Totalkostnaden för byggandet av väg 761 mellan Gamla
Hjälmseryd och Stockaryd är beräknad till 55 Mkr. Trafikverkets
finansieringsandel uppgår enligt avtal till 31 Mkr och Sävsjö
kommuns del till 5 Mkr. Resterande del är EU-finansierad.
För att Sävsjö kommun ska erhålla EU-finansieringen på ca 19 Mkr
måste byggnationen av vägen genomföras och slutföras under
2014. De medel som Trafikverket inte har tillgängliga under 2014
ska Sävsjö kommun enligt tidigare avtal förskottera.
Mats Hermansson (M) begär ajournering och ordföranden
ajournerar sammanträdet klockan 14.15-14.20.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avtal för förskottering av väg 761, Gamla
Hjälmseryd-Stockaryd, samt
att i händelse av att upphandlingen visar på en väsentlig fördyring
av projektet, uppta förnyade förhandlingar med Trafikverket i
enlighet med avtal upprättat 2012-04-24.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Till kommunfullmäktiges sammanträde har kompletterande
handlingar utsänts; tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Per
Thörnqvist samt avtal mellan Sävsjö kommun och Trafikverket
Region Syd avseende väg 761 daterat 2012-04-24.
Utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson föredrar ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Trafikverket

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

020.2013.230

2013-11-18

KF § 126
KS § 167
Utskottet § 210
Riktlinjer för bisysslor

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Förslag till riktlinjer för bisysslor.

Redogörelse

En revidering och uppdatering av riktlinjer för tjänstledighet har
genomförts. Detta för att dessa ska vara i linje med gällande
lagstiftning och rutiner för kommunen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för
bisysslor.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
förhandlingsprotokoll 2013-11-05 avseende riktlinjer för bisysslor.
Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för
bisysslor.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Personalavdelningen
Förvaltningar

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

113.2013.109

2013-11-18

KF § 127
Svar på Interpellation om hållbar utveckling

Föredragen handling

Interpellationssvar……………………………………………bilaga 1.

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.
Patrik Christierson (M) och Stefan Gustafsson (KD) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationssvaret till handlingarna.

Delges:
Patrik Christierson

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

242.2013.109

2013-11-18

KF § 128
Medborgarförslag om väntkur vid stationen i Stockaryd

Föredragen handling

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

Redogörelse

En uppvärmd väntkur föreslås vid stationen i Stockaryd för pendlare
som väntar på anslutande förbindelser.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

22

