SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande

2015-09-21

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 21 september 2015
klockan 19.00 – 21.30
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Helene Petersson (S) Anna Carlsson (M), Lilian Sjöberg Wärn (M), Alexandra
Wikström Kelemen (M), Patrik Christierson (M), Lars-Eric Gustafsson
Tjänstgörande ersättare: Ludvig Axelsson (KD) för Gunilla Andersson (KD),
P-O Ivarsson (S) för Helene Petersson, Arne Petersson (M) för Anna Carlsson,
Gunnel Svensson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Mattias Stein (SD) för Lars-Eric
Gustafsson

Övriga deltagare

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare
Kennert Gustafsson, samhällsbyggnadschef § 90

Utses att justera

Marie Svensson (C) och Mikael Sterner (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, torsdagen den 24 september 2015 klockan 16.00

Under-

Ordförande

....................................................................................... Paragrafer 84 - 97
.............................
/Per Danielsson/

Sekreterare

....................................................................................................................
/Jan Holmqvist/

Justerande

........................................................................................................................
/Marie Svensson /
/Mikael Sterner/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-21

Datum för
anslags uppsättande

2015-09-24

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-10-19

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-21

KF § 84
Anmälningsärenden




Beslut

Redovisning av intressefrågor. 79.2015.006
Ny ersättare i kommunfullmäktige, (SD), Mattias Stein.
39.2015.111
Revisionsrapport – granskning av lärarnas förutsättning att
uppnå goda resultat. (KS § 122) 1.2015.007

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2015.111

2015-09-21

KF § 85
Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S)
samt val av ny ledamot

Beslut

På förslag av valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att entlediga Helene Jörgensen (S), Sävsjö, från uppdraget som
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med
2015-09-21, samt
att till ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse
Elena Andreea Nicoara, (S) Stockaryd, från och med 2015-09-22.

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Personalavdelningen
----Berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2015.111

2015-09-21

KF § 86
KS § 115
Utskottet § 150
Val av nämndemän 2016-2019

Föredragen handling

Skrivelse från Eksjö Tingsrätt om val av nämndemän 2016-2019.

Redogörelse

Föregående nämndemannaval omfattade år 2015, varför det är
dags att välja nämndemän för 2016-2019.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att för perioden 2016-2019 från Sävsjö kommun utse:
Thomas Wilhelmsson (KD), Vrigstad
Stig Hagelvik (C), Stockaryd
Lina Johansson (S), Sävsjö

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Berörda ledamöter
Tingsrätten

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

39.2015.111

2015-09-21

KF § 87
KS § 116
Val av ledamot, tillika ordförande, i socialnämnden

Redogörelse

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förslag på ny
ledamot, tillika ordförande, i socialnämnden.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ordinarie ledamot och ordförande i socialnämnden från och
med 2015-09-22 till och med 2018-12-31 utse:
Anette Gustafsson, (C) Rörvik.

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Anette Gustafsson
Socialnämnden
Personalavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

54.2015.106

2015-09-21

KF § 88
KS § 112
Utskottet § 126
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Promemoria från Kommuninvest.

Redogörelse

Kommuninvest ekonomisk förening har ställt frågan till
medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år 2015.
Sävsjö kommun är, tillsammans med 271 andra kommuner och 8
regioner/landsting, medlem i Kommuninvest. Genom
medlemskapet har kommunen och dess bolag tillgång till goda
upplåningsvillkor för sina investeringar. Möjlighet ges nu till
kommunerna att erlägga särskild medlemsinsats som ger utökade
fördelar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att år 2015 erlägga 4,0 mnkr i särskild medlemsinsats i
Kommuninvest, vilket motsvarar högsta nivån för medlemsinsats.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Bert Runesson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

81.2015.214

2015-09-21

KF § 89
KS § 113
Utskottet § 127
Detaljplan för Kvickaliden med mera i Sävsjö tätort

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Karolina Rellme,
exploateringsingenjör.
Skiss.
Planbeskrivning.
Utlåtande.

Redogörelse

Förslaget till detaljplan för Kvickaliden med mera i Sävsjö har varit
ute på granskning. Syftet med planen är bland annat att anpassa
gatumarkens utformning och utbredning. Ett genomförande av
planen medför att Sävsjö kommun löser in fastigheten Kvickaliden
12 som till viss del ska utgöra allmän platsmark/gata.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att ta upprättat utlåtande som sitt eget, samt
att anta detaljplanen.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

225.2014.310

2015-09-21

KF § 90
KS § 114
Utskottet § 128
Slutrapport väg 761

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson,
samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Stockarydsterminalen färdigställdes i juni 2008 och Sävsjö kommun
initierade en förstudie av ny väg mellan G:a Hjälmseryd och
Stockaryd. I tjänsteskrivelsen redogörs för planering och
genomförande av projektet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Stefan Gustafsson (KD), Johan Brogård (C) och Arne Petersson
(M) har ordet.
Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Utvecklingsavdelningen

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

127.2015.109

2015-09-21

KF § 91
KS § 117
Utskottet § 151
Svar på medborgarförslag om hundrastgård

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Kostnadsförslag från tekniska förvaltningen.

Redogörelse

Förslaget innebär att en inhägnad hundrastgård anordnas där
hundar kan springa fritt.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett kostnadsförslag och även
gett förslag på placering. Kostnaden för anläggning av
hundrastgård beräknas till 82 000 kronor och beräknad
driftskostnad per år beräknas till 22 000 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att meddela förslagsställaren att Sävsjö kommun för närvarande
inte prioriterar iordningsställande av hundrastgård, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

121.2015.109

2015-09-21

KF § 92
KS § 118
Utskottet § 152
Svar på medborgarförslag om att anlägga en
beachvolleybollplan

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 44.

Redogörelse

Förslaget innebär att en beachvolleybollplan ska anläggas vid
campingen.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och aviserar att
förvaltningen ska utvärdera det totala behovet av investeringar på
campingområdet och i detta arbete inkludera bechvolleybollplan.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att meddela förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden kommer
göra bedömning av behovet av investeringar på campingområdet i
Sävsjö och i detta arbete inkludera beachvolleybollplan, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Fredrik Håkansson (KD) har ordet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

175.2015.170

2015-09-21

KF § 93
KS § 119
Utskottet § 153
Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun 2015

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelser upprättade av Lars-Göran Andersson,
räddningschef.
Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2015.

Redogörelse

Kommunen har ett särskilt ansvar för invånarnas trygghet och
säkerhet utifrån ”Lag om skydd mot olyckor” och ”Lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap”. Med detta menas att
kommunen ska kunna förebygga och planera för att hantera både
mindre och större händelser som har en negativ inverkan på
invånarnas trygghet och säkerhet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Lars-Göran Andersson

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

132.2015.105

2015-09-21

KF § 94
KS § 120
Utskottet § 155
Grafisk profil, Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Förslag till Kommunikationshandbok.
Yttranden från kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Redogörelse

En samlad och enhetlig plan för hur kommunikationsverksamheten
inom kommunen ska hanteras har upprättats med policy och
strategi.
Som en del i detta är en ny grafisk profil framtagen. Nämnderna har
getts tillfälle att yttra sig över förslaget till grafisk profil.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunstyrelsen
beslutar

Delges:
Kommunstyrelsen

att anta föreliggande utformning av grafisk profil för
Sävsjö kommun.

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

----Kristina Jönsson (V) har ordet.
Bo Nilvall (M) har ordet och yrkar att avsnitt 4.3 tas bort ur den
grafiska profilen.
Stefan Gustafsson (KD) och Sten-Åke Claesson (C) har ordet och
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Bo Nilvalls yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Personal och
kommunikation
Justerandes sign

----Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-21

Nämnder

157.2015.006

KF § 95
KS § 121
Utskottet § 156
Förslag till sammanträdesdagar 2016

Föredragen handling

Förslag till sammanträdesdagar 2016.
Förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för allmänna och
tekniska ärenden har tagits fram.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2016.
Utskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år
2016.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott för år 2016.
Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år
2016.

Delges:
Kommunfullmäktige

----Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för
år 2016.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

198.2015.109

2015-09-21

KF § 96
Medborgarförslag om allmänhetens frågestund

Föredragen handling

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

Redogörelse

För att öka intresset för politik föreslås att allmänhetens frågestund
ska införas vid samtliga kommunfullmäktiges sammanträden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

199.2015.109

2015-09-21

KF § 97
Medborgarförslag om allmänpolitiska debatter i
kommunfullmäktige

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslaget är att införa minst två återkommande allmänpolitiska
debatter per år i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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