SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2015-06-22
Plats och tid
Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 22 juni 2015
klockan 19.00 – 21.00
Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Majvor Skoog (S), Lilian Sjöberg Wärn (M), Lars-Erik Gustafsson (SD), Mikael
Svensson (SD)
Tjänstgörande ersättare: Fredrik Karlsson (KD) för Gunilla Andersson (M),
P-O Ivarsson (S) för Majvor Skoog, Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn,
Peter Evertson (SD) för Lars-Erik Gustafsson

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Lillemor Hultqvist, funktionschef § 64
Stefan Claesson, skolchef § 64
Åke Blomqvist, personalchef § 71

Utses att justera

Ing-Marie Arwidsson (KD) och Patrik Christierson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 29 juni 2015 klockan 09.00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-06-22

KF § 64
Anmälningsärenden




Information om integrationsenhet. Skolchef Stefan Claesson
och funktionschef Lillemor Hultqvist föredrar ärendet.
Redovisning av intressefrågor vid septembersammanträdet.
Kommunfullmäktiges 1:e v ordförande Christer Sjögren
redovisar presidiets förslag.
Information om regelverk för motioner, interpellationer och
frågor. Kommunchef Per Thörnqvist informerar.

Therese Pettersson (KD) och Helene Pettersson (S) 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

2015-06-22

§ 65
Valärenden
Begäran om entledigande från Josefine Nilsson (SD), ersättare i
kommunfullmäktige

Beslut

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att entlediga Josefin Nilsson (SD) som ersättare i
kommunfullmäktige, samt
att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen för val av ny
ersättare efter Josefin Nilsson (SD).

Begäran om entledigande från Lena Ahnstedt (C), ordförande och
ledamot i socialnämnden
Beslut

På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige
att från och med 2015-06-22 entlediga Lena Ahnstedt (C) från
uppdraget som ordförande och ledamot i socialnämnden.

Delges:
Länsstyrelsen
Josefine Nilsson
Lena Ahnstedt
Socialnämnden
Personalavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

34.2015.109

2015-06-22

KF § 66
KS § 89
Utskottet § 92
Svar på medborgarförslag om badflotte i Vallsjöbaden

Föredragna handlingar

Medborgarförslag om badflotte.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 18.
Medborgarförslagets mening är att en badflotte anordnas vid
Vallsjöbadens badplats.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2015-04-22 åtagit
sig att ombesörja att en badflotte anskaffas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att notera kultur- och fritidsnämndens beslut att ombesörja en
badflotte till Vallsjöbadens badplats, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------Fredrik Håkansson (KD) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställarna
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

60.2015.109

2015-06-22

KF § 67
KS § 90
Utskottet § 93
Svar på medborgarförslag om 7-mannagräsplan på
Hofgårdsvallen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag om gräsplan.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 16.

Redogörelse

Förslagets mening är att bygga en 7-mannagräsplan på
Hofgårdsvallen.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och anser att
bedömning får göras när utvärdering av den planerade
konstgräsplanen har gjorts.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens yttrande, avvakta
med att bedöma behovet av ny 7-mannaplan tills nyttjandet av
konstgräsplanen kan utvärderas, 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
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

61.2015.109

2015-06-22

KF § 68
KS § 91
Utskottet § 94
Svar på medborgarförslag om högtalaranläggning med mera
på Hofgårdsvallen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 17.
Förslagets mening är att högtalaranläggning och matchklocka
installeras på Hofgårdsvallen.
Kultur- och fritidsnämnden meddelar att högtalaranläggning och
matchklocka ska beaktas i framtida projekteringar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför budgetarbetet
2016 tillhandahålla kostnadsförslag avseende högtalaranläggning
och matchklocka till Hofgårdsvallen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i framtida projektering av allvädersbanor, pröva
förutsättningarna för att inkludera högtalaranläggning och
matchklocka, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunfullmäktige

------Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Häll (S) och Stefan Gustafsson (KD) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagställaren
Kultur- och fritidsförvaltningen
Justerandes sign

----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

54.2015.106

2015-06-22

KF § 69
KS § 92
Utskottet § 95
Årsredovisning 2014 – Regionförbundet Jönköpings län

Föredragna handlingar

Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jönköpings län
med Primärkommunala nämnden.

Redogörelse

Regionfullmäktige har 2015-03-31 beslutat godkänna
årsredovisningen för Regionförbundet Jönköpings län och
överlämnar därmed årsredovisningen till länets kommuner.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att för Sävsjö kommuns del bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och
för primärkommunala nämnden, samt enskilda ledamöter i dess
organ, samt
att godkänna att balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för
likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och att samtliga
tillgångar, skulder och eget kapital överförs till Region Jönköpings
län.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för Sävsjö kommuns del bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och
för primärkommunala nämnden, samt enskilda ledamöter i dess
organ,
att godkänna att balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för
likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och att samtliga
tillgångar, skulder och eget kapital överförs till Region Jönköpings
län, samt
att till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni, komplettera
ärendet med yttrande från revisorerna i Region Jönköping.

Delges:
Kommunfullmäktige

------Till kommunfullmäktiges sammanträde har ärendet kompletterats
med bedömning från Region Jönköpings revisorer.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Delges:
Regionförbundet
Ekonomiavdelningen

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Stefan Gustafsson (KD), Lena Persson (S) och Bruno Paulsson (S)
deltar ej i beslutet.
----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

54.2015.106

2015-06-22

KF § 70
KS § 93
Utskottet § 96
Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2014 ,
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Föredragna handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2014 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Redogörelse

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning och
verksamhetsberättelse för Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län 2014.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att för Sävsjö kommuns del godkänna årsredovisningen 2014
avseende Mediacenter Jönköpings län, samt
att bevilja direktionen i kommunalförbundet ansvarsfrihet för år
2014.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Mediacenter

Anna-Karin Yngvesson (KD) deltar ej i beslutet.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

20.2015.026

2015-06-22

KF § 71
KS § 94
Utskottet § 97
Reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Förslag till reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan.

Redogörelse

Planen ska uppdateras vart tredje år. Detta har nu skett så planen
matchar gällande lagstiftning och rutiner för kommunen.
Planen har behandlats vid samverkansmöte med centrala
samverkansgruppen 2015-03-04.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande reviderad jämställdhets- och
mångfaldsplan.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Beslut

Personalchef Åke Blomqvist redovisar.
Göran Häll (S), Lena Persson (S), Mats Hermansson (M) och Stefan
Gustafsson (KD) har ordet.
Ing-Marie Arwidsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Personalavdelningen

Justerandes sign

----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

133.2015.822

2015-06-22

KF § 72
KS § 95
Utskottet § 98
Projektering av ventilationsanläggningar på Familjebadet

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 30.

Redogörelse

Ventilationsanläggningarna på Familjebadet är 25 år gamla och har
återkommande driftsproblem. Medel för byte av ventilation finns i
investeringsbudgeten för 2016 och för att genomföra projektering i
god tid önskar nämnden att investeringsbudgeten för 2015 utökas.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2015
med 100 000 kronor för projektering av ventilationsanläggning på
Familjebadet.

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:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29.2015.104

2015-06-22

KF § 73
KS § 96
Ansökan om partistöd Moderata Samlingspartiet

Föredragna handlingar

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott på partistöd för 2015 med 64 000 kronor till Moderata
Samlingspartiet.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Moderata samlingspartiet
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29.2015.104

2015-06-22

KF § 74
KS § 97
Ansökan om partistöd Socialdemokraterna

Föredragna handlingar

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott på partistöd för 2015 med 92 000 kronor till Sävsjö
Arbetarkommun.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Socialdemokraterna
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29.2015.104

2015-06-22

KF § 75
KS § 98
Ansökan om partistöd Sverigedemokraterna

Föredragna handlingar

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

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.
Sverigedemokraterna Sävsjö har lämnat redogörelse om hur
partistödet använts för 2014 tillsammans med ett granskningsintyg.
Under 2014 ingick Sävsjöavdelningen i SD-Höglandet, varför ingen
separat redovisning finns att tillgå. SD-Sävsjö konstituerades
den 8 februari 2015.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bilagd redovisning och besluta om utanordning av
förskott på partistöd för 2015 med 57 000 kronor till
Sverigedemokraterna, samt
att avstämning görs när redovisning inkommit för 2015 års
verksamhet.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Sverigedemokraterna
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

42.2015.041

2015-06-22

KF § 76
KS § 99
Utskottet § 105
Budgetförutsättningar 2016-2018

Föredragen handling

Budgetförutsättningar 2016-2018.

Redogörelse

Vid dagens sammanträde presenteras budgetförutsättningar med
förslag till ramar för 2016. Ramarna bygger på uppräkning enligt
underlag från SKL och bedömning av befolkningsutveckling med
mera. Eventuell omfördelning av medel mellan nämnder görs i
budgetarbetet som påbörjas efter det att förslag till budget
inlämnats från respektive nämnd. Vid överläggningar konstateras
att det finns en rad utmaningar att särskilt beakta under höstens
budgetarbete. Exempel är nattbemanning inom äldreomsorgen,
integrationsarbete, vuxenutbildning, implementering av nationella
reformer och satsningar inom kultur- och fritidsområdet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa budgetförutsättningar med preliminära budgetramar för
2016 – 2018, samt
att anta föreliggande tidplan för budgetarbetet 2015.

Delges:
Kommunstyrelsen

----Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger
förhandlingsprotokoll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Anna-Karin Yngvesson (KD) har ordet.
Ingrid Ivarsson (S) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Nämnder
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

138.2015.042

2015-06-22

KF § 77
KS § 100
Årsredovisningar förvaltade stiftelser 2014

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.
Ekonomiskt sammandrag.

Redogörelse

Årsredovisningarna för Stiftelsen Gerda Petterssons minnesfond,
Stiftelsen Donationsgårdarna, Sävsjö kommuns sociala stiftelse,
Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan samt Sävsjö
kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus är nu reviderade av
utsedd revisor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna 2014 års upprättade årsredovisningar för de av
Sävsjö kommun förvaltade stiftelserna.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

138.2015.042

2015-06-22

KF § 78
KS § 101
Byte av revisorer för stiftelser

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, ekonomichef.

Redogörelse

Under 2014 genomfördes en upphandling av revisorer för
kommunen, dess bolag och förvaltade stiftelser. Avtal har tecknats
med KPMG för tiden 2015-2018. Den som idag är utsedd revisor för
våra stiftelser går nu i pension och ersättare föreslås utses enligt
nedan:
För tiden 2015-2018 utse Micael Brunosson, KPMG Växjö, som
ordinarie revisor och Emil Andersson, KPMG Växjö, som
revisorssuppleant för Sävsjö kommuns sociala Stiftelse
org.nr. 827501-0992, Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom
grundskolan org.nr. 827501-0984, Sävsjö kommuns stiftelse för
trivsel vid servicehus org.nr. 827501-1008 och för stiftelsen Gerda
Petterssons Stenshult, minnesfond org.nr. 827500-0605.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse revisorer för kommunens stiftelser i enlighet med
ekonomichefens skrivelse.

Delges:
Ekonomiavdelningen

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

73.2015.805

2015-06-22

KF § 79
KS § 102
Utskottet §
Bidrag till ljudanläggning på biografen Röda Kvarn

Föredragna handlingar

Ansökan från Friskt Vågat.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-22 § 29.

Redogörelse

Friskt Vågat ämnar söka 150 000 kronor från Svenska Filminstitutet
till ljudanläggning på biografen Röda Kvarn och söker
medfinansiering från Sävsjö kommun på 150 000 kronor. Den totala
kostnaden för installationen är 390 000 kronor.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, under förutsättning av att Svenska Filminstitutet godkänner
medfinansiering av ljudanläggning till biografen Röda Kvarn och att
investeringen genomförs i sin helhet, bevilja föreningen Friskt Vågat
ett bidrag till installationen med 150 000 kronor, samt
att finansiering sker genom en minskning av Sävsjö kommuns
budgeterade driftsresultat för 2015.

Delges:
Kommunfullmäktige

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

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Röda Kvarn
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

141.2015.109

2015-06-22

KF § 80
Medborgarförslag om skateboardpark i Sävsjö

Föredragen handling

Medborgarförslag med tillhörande
165 namnunderskrifter………………………………….….bilaga 1.

Redogörelse

Medborgarförslaget tillsammans med 165 namnunderskrifter,
föreslår att kommunen medverkar till en skateboardpark i Sävsjö för
att locka flera ungdomar att träna.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

153.2015.109

2015-06-22

KF § 81
Medborgarförslag om brandskyddskontroll i hemmet

Föredragen handling

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

Redogörelse

Medborgarförslaget aktualiserar frågor om brandskydd och
elanläggningar i hemmen och anser att på sikt bör brandriskkontroll
erbjudas i kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

130.2015.109

2015-06-22

KF § 82
Interpellation väg 761

Föredragna handlingar

Interpellation från Hans Svensson (M)
Svar upprättat av Stefan Gustafsson (KD)………………….bilaga 3.
Bo Nilvall (M), Stefan Gustafsson (KD), Patrik Christierson (M),
Mats Hermansson (M), Helene Pettersson (S) och Hans Svensson
(M) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med lämnat svar anse interpellationen besvarad och därmed
lägga interpellationen till handlingarna.

Delges:
Hans Svensson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-06-22

§ 83
Kommunchef Per Thörnqvist har ordet och tackar för alla trevliga,
stimulerande och lärorika år som kommunfullmäktiges sekreterare.
Thörnqvist meddelar att han kommer att vara kvar i organisationen
delar av kommande höst, men lämnar över uppdraget som
kommunchef och sekreterare i kommunfullmäktige till Jan
Holmqvist från och med den 17 augusti. Thörnqvist avslutar med att
önska ledamöterna och Holmqvist lycka till.
Kommunfullmäktiges ordförande Per Danielsson tackar Per
Thörnqvist för väl utförd insats under alla år som
kommunfullmäktiges sekreterare. Danielsson
önskar därefter ledamöterna i Sävsjö kommunfullmäktige en varm,
avslappnande och trevlig semester.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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