SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-02-17

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 17 februari 2014
klockan 19.00 – 19.30

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Therese Petersson (KD),
Patrik Christierson (M), Bengt Antonsson (FP), Peter Grahn (FP), Heidi
Holmberg (M), Helene Petersson (S), Oskar Lindman (SD)
Tjänstgörande ersättare: Rolf Gustafsson (C) för Patrik Christierson, Dagny
Bergvall Persson (FP) för Bengt Antonsson, Doris Petersson (FP) för Peter
Grahn, Anna Carlsson (M) för Heidi Holmberg, Per-Olof Sjöbergsson (KD) för
Therese Petersson, Bruno Poulsen (S) för Helene Petersson, Per-Otto Ivarsson
(S) för Oskar Lindman

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Marianne Sandberg, controller
Bengt-Elis Petersson, landsbygdssamordnare

Utses att justera

Arne Petersson (M) och Kerstin Hvirf (S)

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 24 februari 2014 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 13 - 20

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

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

Justerande

.....................................................................................................................
/Arne Petersson/
/Kerstin Hvirf/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-02-17

Datum för
anslags uppsättande

2014-02-24

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................................
/Carina Hjertonsson/
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2014-03-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

229.2013.106

2014-02-17

KF § 13
Anmälningsärenden





Presentation av jubileumsåret 2014. Bengt-Elis Pettersson
och Marianne Sandberg redovisar förslag till program.
Inspektion av överförmyndarnämnden i Sävsjö. (KS § 30)
Länsstyrelsens beslut om fastställande av detaljplan för
Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl Sävsjö kommun. 19.2012.214
Länsstyrelsens beslut om fastställande av Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Sävsjö kommun. 162.2013.003

Efter redovisning och på ordförandens fråga beslutar
kommunfullmäktige
att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

202.2013.109

2014-02-17

KF § 14
KS § 25
Utskottet § 1
Gårdsbelysning förslag på regler

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Fransson, tekniska förvaltningen.
Förslag på regler.

Redogörelse

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av
regelverket för gårdsbelysningar med inriktningen att ett bidrag på
2 000 kronor kan ges för byte av armaturer.
Förslaget är att byte av armaturer ska ske till 50 eller 70 W
högtrycksnatrium för att engångsbidrag ska utgå och för att
kommunen ska sköta framtida underhåll. Kostnaden beräknas till
1 000 000 kronor fördelat på 5 år.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att inbjuda gatuchef Jan Fransson till kommunstyrelsen för att
redovisa framlagt förslag och alternativa lösningar
att godkänna förslag till regler för byte av gårdsbelysningar,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska förvaltningen för byte av
armaturer till högtrycksnatrium enligt föreliggande förslag,
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för
tekniska förvaltningen, samt
att finansiering för kommande år hanteras av budgetberedningen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till regler för byte av gårdsbelysningar,
att anvisa 200 000 kronor till tekniska förvaltningen för bidrag till
gårdsbelysning avseende byte till miljövänliga armaturer,
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för
tekniska förvaltningen, samt

Delges:
Kommunfullmäktige

att finansiering för kommande år hanteras av budgetberedningen
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-02-17

KF § 14 forts
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

220.2013.860

2014-02-17

KF § 15
KS § 26
Utskottet § 2
Folkets Husföreningen med ansökan om bidrag

Föredragna handlingar

Folkets Hus-föreningen med ansökan om bidrag.
Kommunstyrelsens utskott 2013-10-22 § 214.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10 § 59.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att göra en samlad
bedömning av Kulturhusets behov av verksamhetsbidrag och
medfinansiering i investeringsåtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att det årliga
verksamhetsbidraget höjs och att detta ska inkludera alla former av
kommunala arrangemangsbidrag till verksamheten.
Esbjörn Jonsson föredrar ärendet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att Kulturhusets årliga verksamhetsbidrag till Folketshusföreningen
gällande Kulturhusets verksamhet från 2014-01-01 höjs till 680.000
kronor,
att bidraget inkluderar alla former av arrangemangsbidrag för
Kulturhusets verksamhet, samt
att finansiering sker genom utökning av årets driftsbudget för kulturoch fritidsnämnden med 120.000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

Ledamoten Christer Sjögren (S) deltar inte i beslutet.
-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ledamoten Christer Sjögren (S) deltar inte i beslutet.
Folkets-hus Föreningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
-----Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

13.2013.840

2014-02-17

KF § 16
KS § 27
Utskottet § 3
Mötesplats Sävsjö

Föredragna handlingar

Uppsägning av avtal från All-Tid Småland.
Bekräftelse av uppsägning.
Skrivelse från Komstad kvarn & café.

Redogörelse

Efter sommarens turistbyråsäsong uppger den ekonomiska
föreningen All-Tid Småland att de önskar avsluta avtalet med
kommunen i förtid, vilket också har skett.
Förslag finns att Sävsjö Turistbyrå utvecklas till ”Mötesplats Sävsjö”
med funktionen av att vara en mötesplats för kommunal
information.
Uppfattningen från ansvariga för driften av Komstad kvarn & café är
att turistbyråverksamheten ska drivas i kommunal regi.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att turistbyrå under 2014 ska bedrivas i kommunal regi, samt
att utvärdering av verksamheten ska ske under hösten 2014 med
ställningstagande om driftsform för kommande år.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

175.2013.610

2014-02-17

KF § 17
KS § 28
Utskottet § 4
Ny organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
2013-11-20 § 99.
Tjänsteskrivelse upprättad av Tord du Rietz, barn- och
utbildningschef.
Konsekvensanalys.

Redogörelse

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande
förslag om ny organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Även ett förslag om inrättande av en ny tjänst som biträdande
rektor för uppdragsutbildningar på Aleholm finns i det nya
organisationsförslaget.
Tord Du Rietz föredrar ärendet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen organisation.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

-----

Anna-Karin Yngvesson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kristina Jönsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och
lägger därutöver tilläggsyrkandet att all kommunal
förskoleverksamhet, d v s inklusive verksamheterna i Stockaryd och
Rörvik, på sikt ska integreras under samma organisatoriska
ledning.
Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord, ställer proposition
på dels kommunstyrelsens förslag, biträtt av Anna-Karin Yngvesson
och Kristina Jönsson, dels på Kristina Jönssons tilläggsyrkande,
och finner bifall för båda yrkandena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-02-17

KF § 17 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen organisation, samt
att på sikt sträva efter en organisatoriskt sammanhållen
förskoleverksamhet inom hela kommunen.
Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

6.2014.252

2014-02-17

KF § 18
KS § 29
Utskottet § 5
Industrilokaler i Sävsjö

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD AB Sävsjö
Industribyggnader.

Redogörelse

Fastigheterna Mercurius 3 och Mercurius 6 är centralt belägna,
gränsar till kommunal mark och kan på sikt vara intressanta för till
exempel bostadsändamål.
Vid ett förvärv kommer ett långsiktigt hyresavtal att tecknas med
den nya företagskonstellationen VEÅ.
ABSI:s VD Bo Widestadh föredrar ärendet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att AB Sävsjö Industribyggnader förvärvar
fastigheterna Sävsjö Mercurius 3 och Sävsjö Mercurius 6.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
-----AB Sävsjö Industribyggnader
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2014.109

2014-02-17

KF § 19
Medborgarförslag om byggplaner i Sävsjö

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslaget innebär att någon renovering av ”Apotekshuset” inte görs,
istället byggs boendet Bryggaren ut på söder sida med takterrass.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

41.2014.109

2014-02-17

KF § 20
Motion om Bostadsförsörjningsplan

Föredragen handling

Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen………..bilaga 2.

Redogörelse

I Sävsjö kommun råder brist på bostäder. Detta riskerar att försvåra
möjligheterna för kommunen att växa och att företag får svårt att
rekrytera medarbetare. För att klara en aktiv bostadspolitik föreslå
socialdemokratiska fullmäktigegruppen att Sävsjö kommun ska
arbeta fram och anta en bostadsförsörjningsplan.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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