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Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande

2014-10-13

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 13 oktober 2014
klockan 19.00 – 20.10
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Mari Karlsson (KD), Gunilla
Andersson (KD), Hans Svensson (M), Heidi B Holmberg (M), Peter Grahn (FP),
Majvor Skoog (S), Oscar Lindman (S),

Tjänstgörande ersättare: Erika Mallander Karlsson (KD) för Gunilla
Andersson, John-Erik Malmström (M) för Hans Svensson, Dagny Bergvall
Persson (FP) för Peter Grahn, Bruno Poulsen (S) för Majvor Skoog, Laila
Fransson (S) för Oscar Lindman,

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Jörgen Frej, upphandlingssamordnare
Bert Runesson, ekonomichef

Utses att justera

Bengt Antonsson (FP) och Kenneth Ohlsson (S)
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Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2014 klockan 10.00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-10-13

KF § 93
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med att ordföranden
Ingvar Jarfjord gratulerar fullmäktigeledamoten Helene Pettersson
(S) till att för en fjärde period blivit invald i Sveriges riksdag.
Helene Pettersson tackar för uppvaktningen och blommorna, och
uttalar att hon kommer att göra sitt bästa för att representera inte
bara Sverige, utan också Jönköpings län och Sävsjö.
Helene kommer att under den nya mandatperioden ta plats i
justitieutskottet.
Ordföranden riktar därefter ett tack till alla tjänstemän och
förtroendevalda som arrangerade och medverkade i lördagens
Öppet hus i Kommunalhuset och invigningen av projekt
Häradsvägen och den nya Tingshusparken. Arrangemangen
menade ordföranden var mycket lyckade, och tillströmningen av
intresserad allmänhet låg betydligt över förväntan.
Ordföranden Ingvar Jarfjord redovisar en gåva från Kyrkorådet till
Sävsjö Kommun med anledning av 40 årsfirandet. Elisabeth Källdin
Åkesson skriver att gåvan utgörs av en frukost till alla i
församlingshemmet med temat, utbildning och stöd till unga kristna
i Pakistan.
Allmänhetens frågestund genomförs varvid Irene Wallin, Stefan
Gustafsson (KD), Helene Pettersson (S) och Sten-Åke Claesson
(C) har ordet.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga dagens anmälningsärenden till handlingarna.

------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

250.2013.109

2014-10-13

KF § 94
KS § 145
Utskottet § 160
Svar på medborgarförslag om julklapp till anställda i Sävsjö
kommun

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Åke Blomqvist, personalchef.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-04-28 § 43.

Redogörelse

Medborgarförslaget behandlar frågan om att skänka pengar till
välgörande ändamål istället för att ge julklappar till anställda.
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde i
april och en utredning efterfrågades i lagen om vissa kommunala
befogenheter.
Efter kontakt med Sveriges Kommuner och Landstings
juridikavdelning konstateras att utrymme saknas för kommuner att
skänka direkta medel till en välgörenhetsorganisation med
hänvisning till nämnda lag.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att gällande lagstiftning inte möjliggör för kommuner
att skänka direkta medel till välgörenhetsorganisationer,
att uppdra åt kommunledningskontoret att göra översyn av hur
Sävsjö kommun i framtiden ska ge anställd personal uppmuntran
för sitt arbete, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att gällande lagstiftning inte möjliggör för kommuner
att skänka direkta medel till välgörenhetsorganisationer,
att uppdra åt kommunledningskontoret att göra översyn av hur
Sävsjö kommun i framtiden ska ge anställd personal uppmuntran
för sitt arbete, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Delges:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-10-13

KF § 94 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Förslagsställaren
Personalavdelningen

Justerandes sign

-------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

107.2014.109

2014-10-13

KF § 95
KS § 146
Utskottet § 161
Svar på ett antal medborgarförslag och namnunderskrifter om
skateboard-park i Sävsjö

Föredragna handlingar

Medborgarförslag med namnlistor.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 § 27.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

I medborgarförslagen föreslås att Sävsjö kommun bygger en
skatepark i Sävsjö. Kultur- och fritidsnämnden meddelar att
nämnden är positiv till att kommunen medverkar till att någon form
av skatepark iordningställs i Sävsjö.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att kontakta berörda
ungdomar och vara stödfunktion vid intresse av att starta en
förening, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Christer Sandström (C) har ordet.
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Förslagsställaren
-----Budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

12.2014.109

2014-10-13

KF § 96
KS § 147
Utskottet § 162
Svar på två medborgarförslag om frisbee-golfbana i Sävsjö

Föredragna handlingar

Två medborgarförslag om frisbee-golfbana.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 § 28.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

I medborgarförslagen föreslås att Sävsjö kommun bygger en
frisbee-golfbana i anslutning till Sävsjö Camping. Kultur- och
fritidsnämnden meddelar att nämnden är positiv till att stödja någon
förening som avser att anlägga en frisbee-golfbana på lämplig
plats.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslagen till budgetberedningen för
ställningstagande,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att kontakta berörda
ungdomar och vara stödfunktion vid intresse av att starta en
förening, samt
att därmed anse medborgarförslagen besvarade.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
-----Budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

109.2014.109

2014-10-13

KF § 97
KS § 148
Utskottet § 163
Svar på motion om att anordna cykelpumpstationer

Föredragna handlingar

Motion från Vänsterpartiet.

Redogörelse

Motionärerna anser att en cykelpumpstation bör finnas på en
central plats i Sävsjö och möjligtvis även i övriga tätorter.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till tekniska förvaltningen för undersökning
om en enklare cykelpump kan placeras på lämplig plats, samt
att därmed anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Kristina Jönsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

163.2014.051

2014-10-13

KF § 98
KS § 149
Utskottet § 164
Reviderade riktlinjer för direktupphandling, Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Jörgen Frej,
upphandlingssamordnare.
Reviderade riktlinjer för direktupphandling.

Redogörelse

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande direktupphandling.
Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på
dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000
kronor ska en upphandlande myndighet (kommun) besluta om
riktlinjer för användning av direktupphandling.
Direktupphandling tillämpas när kommunen inte har ramavtal/avtal
med någon leverantör för en vara eller tjänst och då värdet på
årsbasis understiger gränsvärdet för direktupphandling.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta de reviderade riktlinjerna för direktupphandling, samt
att informera/utbilda kommunens förvaltningar inom området.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

-----Upphandlingssamordnare Jörgen Frej redovisar förslaget.
Johan Brogård (C) har ordet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

36.2014.287

2014-10-13

KF § 99
KS § 150
Utskottet § 165
Sävsjö Välgång av IOGT-NTO angående förändrade
förutsättningar vad gäller tidigare beviljat bidrag

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 § 30.
Skrivelser från Nils Andersson, 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO.
Kostnadsredovisning.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 att tillstyrka förslaget
att bevilja Sävsjö Välgång av IOGT-NTO investeringsbidrag för
2014 med 30 % av Boverket godkänt bidragsunderlag och högst
250 000 kronor till upprustning av IOGT-NTO-lokalen i Sävsjö.
Boverket beslutade den 20 maj att avslå bidragsansökan från
Sävsjö Välgång av IOGT-NTO och föreningen har nu därför
önskemål att bidraget ska gälla fastän Boverket avslagit den
ursprungliga bidragsansökan.
Boverket har emellertid beslutat lämna 100 % bidrag till
tillgänglighetsskapande åtgärder.
Reviderad kostnadsberäkning hamnar på 701 501 kronor.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Sävsjö Välgång av IOGT-NTO investeringsbidrag med
30 % av redovisad och godkänd kostnad, dock högst 210 000
kronor till upprustning av IOGT-NTO lokalen i Sävsjö, samt
att bidrag inte ges till tillgänglighetsskapande åtgärder, som redan
är finansierade av Boverket.

Delges:
Kommunstyrelsen

------

Förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt utskottets förslag.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
IOGT-NTO
----Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

19.2014.041

2014-10-13

KF § 100
KS § 151
Utskottet § 167
Delårsbokslut augusti 2014

Redogörelse

Vid dagens sammanträde informerade ekonomichef Bert Runesson
om nuläget i arbetet med delårsbokslut per 30 augusti 2014.
Definitiva siffror kommer att redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

------Ekonomichef Bert Runesson redovisade delårsbokslut per
31 augusti 2014. Det totala utfallet visar ett resultat på + 15 859 tkr.
Prognosen för helår beräknas hamna på + 2 121 tkr. Nämnderna
redovisar ett sammanlagt budgetunderskott i prognosen
på -2 431 tkr där socialförvaltningen står för -1 800 tkr. Orsaken till
socialnämndens underskott beror delvis på ökade kostnader för
försörjningsstöd, hemtjänst och stöd till funktionshindrade.
Finansen redovisar en prognos på + 3 009 tkr gentemot budget.
Skatteintäkterna beräknas bli högre än budget.
Nämnderna har investerat för knappt 13 mkr och räknar med
ytterligare 28,5 mkr innan årets slut. De största investeringarna är
Göransgårdens om- och tillbyggnad, investeringar i Va-Vallsjön och
väg 761.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per 30 augusti 2014.

Delges:
Kommunfullmäktige

------Ärendet kompletteras med revisorernas bedömning 2014-10-09.
Ekonomichef Bert Runesson redovisar delårsrapporten.
Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

161.2014.109

2014-10-13

KF § 101
Medborgarförslag om belysning i anslutning till elljusspåret i
Vrigstad

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagets mening är att sätta upp belysning på den väg som leder
från Esplanaden/Sandslättsvägen till starten på elljusspåret i
Vrigstad samt att belysa vändplanen vid starten.

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

162.2014.109

2014-10-13

KF § 102
Medborgarförslag om isbana i Vrigstad

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslaget innebär att förfallna tennisbanor i Vrigstad används till
isbanor på vintern.

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

166.2014.109

2014-10-13

KF § 103
Medborgarförslag om att inrätta integrationsenhet

Föredragen handling

Medborgarförslag……………………………………………….bilaga 3.

Redogörelse

Förslaget innebär att en integrationsenhet/mottagningsenhet för
nyanlända flyktingar ordnas, där berörda aktörer finns i samma
enhet.
Lilian Sjöberg Wärn (M) har ordet.

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

162.2014.109

2014-10-13

KF § 104
Medborgarförslag om att säkerställa lågstrålande zoner

Föredragen handling

Medborgarförslag……………………………………………….bilaga 4.

Redogörelse

El- och strålningsöverkänsliga har behov en lågstrålande zon där
strålningsöverkänsliga kan bo.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-10-13

KF § 105
Den nya mandatperioden börjar den 15 oktober, varför dagens
sammanträde är det sista under nuvarande period. Ordföranden
Ingvar Jarfjord tackar ledamöterna för deras djupa engagemang och
menar att det är stimulerande att verka som ordförande i en
fullmäktigeförsamling där alla är besjälade av att göra en god insats
för samhällets utveckling och välmåga. Jarfjord tackar vidare
fullmäktiges presidium, Christer Sjögren (S) och Bo Nilvall (M), för
deras helhjärtade stöd. Inte bara vid fullmäktiges sammanträden,
utan även i beredningar och i de särskilda uppdrag som tilldelats
presidiet under mandatperioden.
Slutligen riktar Ingvar Jarfjord ett stort tack till sekreteraren,
kommunchef Per Thörnqvist och kommunstyrelsens ordförande
Stefan Gustafsson (KD) för det arbete som lagts ner vid
förberedelsen och utredandet av alla ärenden som fullmäktige som
sista och högsta instans har behandlat. Ordföranden framhåller att
det goda samarbetet och den trevliga stämningen vid det
gemensamma arbetet har betytt mycket, och är något vi alla ska
bära med oss.
Ingvar Jarfjord lämnar i och med dagens sammanträde Sävsjö
kommunfullmäktige efter sjutton år som dess ordförande.
Kommunfullmäktiges 1:e v ordförande Christer Sjögren tackar
Ingvar Jarfjord för hans omvittnade goda arbete i Sävsjö kommuns
tjänst. Inte bara tjänsteåren sätter avtryck utan framförallt det stora
intresse och engagemang för samhällsfrågor som varit Jarfjords
signum. Sjögren menar att Jarfjord som få ordföranden alltid ställt
upp och representerat i alla sammanhang. Alltid lika förberedd,
påläst och representativ.
Sjögren överlämnar blommor och tackar Jarfjord med
förhoppningen att han ska få en behaglig och trivsam tid framöver.
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

