SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

1

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-01-21

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 21 januari 2013
klockan 19.00 – 19.20

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Ludwig Axelsson (KD),
Hans Svensson (M), Kenneth Ohlsson (S), Oscar Lindman (S), Niklas
Johansson (S)
Tjänstgörande ersättare: Erika Mallander Karlsson (KD) för Ludwig Axelsson,
John-Erik Malmström (M) för Hans Svensson, Beatrice Hvirf (S) för Kenneth
Ohlsson, Bruno Poulsen (S) för Oscar Lindman, Per-Otto Ivarsson (S) för Niklas
Johansson

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare

Utses att justera

Mari Karlsson (KD) och Kristina Jönsson (V)

Justeringens
plats och tid

Torsdagen den 24 januari 2013 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

1- 10

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

Justerande

............................................................................................................
/Mari Karlsson/
/Kristina Jönsson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-01-21

Datum för
anslags uppsättande

2013-01-24

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-02-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-01-21

KF § 1
Anmälningsärenden


Informationsskrift från Träregion Småland, ”Wood The heart
om Småland”

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

155.2012.350

2013-01-21

KF § 2
KS § 1
Utskottet § 222
Begäran om investeringsmedel för byggnation av
omklädningsrum vid Stockaryds reningsverk

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Tingvall, va-chef.

Redogörelse

Den byggnad som tidigare innefattade dusch och omklädningsrum
tillhörande Stockaryds reningsverk har rivits på grund av
fukt- och mögelskador. Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion,
resultatet blev en hänvisning.

omfattande

inklusive
Förslag

Förslag på lösning är en wc-/dusch-bod. Kostnad för denna
transport och inkoppling av el och vatten för 110 000 kronor.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra ovanstående
byggnation, samt
att utöka investeringsbudgeten för år 2013 med 110 000 kronor.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-----

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

185.2012.109

2013-01-21

KF § 3
KS § 2
Utskottet § 228
Svar på medborgarförslag gällande fasadbelysning på
Eksjöhofgårdsruinen

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av gata/parkchef Anna Wiksten.

Redogörelse

Förslaget innebär att den ursprungliga fasadbelysningen vid
Eksjöhofgårdsruinen ska återställas på så sätt att ruinen belyses
från flera håll.
I samband med upprustningen av ruinen 2009 beslutades i samråd
mellan Länsantikvarien och dåvarande parkchef att nuvarande
belysning skall gälla. Länsantikvarien meddelade att när
upprustning görs av motsvarande objekt i Jönköpings län har
liknande belysning använts och kommer att göra så fortsättningsvis.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att, med hänvisning till tidigare samråd med Länsantikvarien på
Länsstyrelsen i Jönköping, inte göra några förändringar avseende
fasadbelysningen på Eksjöhofgårdsruinen, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Stefan Gustafsson (KD) yrkar att frågan hänskjuts till projekt
Häradsvägen för vidare behandling.
Ordföranden Ingvar Jarfjord, ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag mot Stefan Gustafssons yrkande och
finner bifall för det senare.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om förbättrad fasadbelysning på Eksjöhofgårdsruinen
hänskjuts till projekt Häradsvägen för vidare behandling, samt

Delges:
Birgitta Andersson
Förslagsställaren

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

184.2012.109

2013-01-21

KF § 4
KS § 3
Utskottet § 229
Svar på medborgarförslag om hjärtstartare

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av räddningschef Bo Christensson.

Redogörelse

Förslagsställaren anser att hjärtstartare bör införskaffas till Vrigstad
och Rörvik på lättillgänglig plats.
Att placera ut hjärtstartare på allmänna platser där mycket folk rör
sig är idag relativt vanligt. Ska kommunen hantera detta innebär
det ett stort åtagande. För att om möjligt stimulera verksamheter att
själva anskaffa och bekosta hjärtstartare, skulle kommunen kunna
erbjuda utbildning till verksamheter som har hög tillgänglighet för
allmänheten under stora delar av dygnet.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att som en stimulansåtgärd för att verksamheter ska införskaffa
hjärtstartare, i enlighet med yttrande från räddningschef Bo
Christensson, överlämna till myndighetsnämnden att erbjuda
utbildningar inom området,
att vid överläggningar med samhällsföreningar och näringsliv ge
information och föra dialog om hjärtstartare, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

----Ingrid Ivarsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget, vilket betyder
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ivarssons yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner bifall för det senare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-01-21

KF § 4 forts
Inför begärd votering formulerar ordföranden propositionsordningen
att den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det
ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt
Ingrid Ivarssons yrkande.
Voteringen utföll så att 30 ledamöter röstade ja och 15 ledamöter
röstade nej……………………………………………………..bilaga 1.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar därmed
att bifalla kommunstyrelsens förslag

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot
beslutet.
Delges:
Förslagsställaren
Myndighetsnämnden
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

172.2012.109

2013-01-21

KF § 5
KS § 4
Utskottet § 230
Svar på medborgarförslag om vindkraft

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2012-11-22 § 139.

Redogörelse

Förslaget innebär att ledamöterna i myndighetsnämnden ska ta del
av en film om vindkraft som Gislaveds kommun har gjort.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att till förslagsställaren överlämna myndighetsnämndens beslut,
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

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

175.2012109

2013-01-21

KF § 6
KS § 5
Utskottet § 231
Svar på medborgarförslag om turistbyrå/resecentrum

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Kristin Nilsdotter
Isaksson.

Redogörelse

Förslagsställaren föreslår att kommunen hyr den före detta
Pressbyråkiosken av förslagsställaren och i den driver en turistbyrå
och resecentrum.
Det system kommunen har bygger på att turistbyråverksamheten
går ut på entreprenad så att flera aktörer har möjlighet att vara med
och konkurrera. Nästa sådan anbudsperiod startar i början av nästa
år och kommer att gälla ett långtidskontrakt för en turistbyrå i
kommunen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att meddela förslagsställaren att turistbyråverksamheten även
fortsättningsvis kommer att upphandlas i konkurrens, 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
Utvecklingsavdelningen
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

215.2012.109

2013-01-21

KF § 7
KS § 6
Utskottet § 232
Svar på motion angående resepolicy för förtroendevalda

Föredragen handling

Motion från centerpartiet.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Per Thörnqvist.

Redogörelse

Centerpartiet har lämnat en motion, i vilken man framhåller
vikten av att kommunens förtroendevalda vid förrättning och till och
från sammanträden, reser på mesta möjliga miljövänliga sätt.
Motionärerna konstaterar att det idag saknas incitament för att välja
andra färdmedel än den egna bilen.
Året före valåret är det praxis att kommunen tillsätter en politiskt
sammansatt arbetsgrupp som behandlar bland annat frågan om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Lämpligen hänskjuts frågan om resepolicy för förtroendevalda till
denna arbetsgrupp, som enligt uttalande kommer att formeras
under våren 2013.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att motionen hänskjuts till den politiska arbetsgrupp som inför
valet 2014 kommer att behandla frågan om arvodesreglemente för
förtroendevalda i Sävsjö kommun, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

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

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Per Thörnqvist
-----Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

96.2012.252

2013-01-21

KF § 8
KS § 7
Utskottet § 233
Förvärv av fastigheten Sävsjö Torset 3:5

Föredragna handlingar

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

Redogörelse

Ett förslag till kommunalt markförvärv av fastigheten Sävsjö Torset
3:5 föreligger vid dagens sammanträde. Fastighetens areal är
6 270 m2 och föreslås genomföras genom överenskommelse om
fastighetsreglering.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna föreliggande överenskommelse om
fastighetsreglering rörande fastigheterna Sävsjö Torset 2:6 och 3:5,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen,
samt
att anvisa 250 000 kronor varvid finansiering sker genom utökning
av 2013 års investeringsbudget.

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

213.2012.002

2013-01-21

KF § 9
KS § 8
Utskottet § 234
Beslutsattestanter och firmatecknare 2013

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Bert Runeson.
Förteckning över beslutsattestanter 2013.

Redogörelse

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder
utse beslutsattestanter inom sitt verksamhetsområde.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt kommunstyrelsens
utskott för allmänna och tekniska ärendens verksamhetsområden
för år 2013,
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområden
under 2013 som behövs på grund av personalomsättning och
mindre organisatoriska förändringar, ska delegeras till
kommunchefen, samt
att till kommunstyrelsens ordförande delegera beslutanderätt
avseende ekonomiska åtaganden för Sävsjö kommun upp till 5 000
kronor i varje enskilt fall.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

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

-----

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

20.2013.109

2013-01-21

KF § 10
Motion – Säkra landsbygdens villkor i de olika kommunala
besluten

Föredragen handling

Motion från Centerpartiet………………………………bilaga 2.

Redogörelse

I motionen föreslås att landsbygdssäkring införs av kommunala
beslut och att det strategiska landsbygdsarbetet skall fortsätta vara
en viktig del av kommunens övergripande framtidsplanering.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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