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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-01-20

Plats och tid

Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 20 januari 2014
klockan 19.00 – 20.05

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson, (KD),
Peter Grahn, (FP, Oscar Lindman (S)
Tjänstgörande ersättare: Dagny Bergvall Persson (FP) för Peter Grahn, Bruno
Poulsen (S) för Oscar Lindman

Övriga deltagare

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare
Ulf Fransson, utredare
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef

Utses att justera

Tore Lagerqvist (C) och Lena Persson (S)

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 27 januari 2014 klockan 10.00

Underskrifter

....................................................................................... Paragrafer 1 - 12

Sekreterare

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

/Per Thörnqvist/
Ordförande

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

Justerande

.....................................................................................................................
/Tore Lagerqvist/
/Lena Persson/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-01-20

Datum för
anslags uppsättande

2014-01-27

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-02-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

124.2013.106

2014-01-20

KF § 1
Anmälningsärenden
Ulf Fransson, utredare i Jönköpings läns regionbildningskommitté,
redovisar kommitténs förslag på ”Region Jönköpings län” från och
med 2015-01-01.
Patrik Christierson (M), Helene Pettersson (S) och Ingvar Jarfjord
(C) har ordet.
Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord tackar Ulf Fransson
för hans klargörande föredrag och överlämnade en gåva som tack.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga föreliggande anmälningsärende till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

267.2013.250

2014-01-20

KF § 2
KS § 1
Utskottet § 249
Förvärv och iordningställande av markområde i anslutning till
Kommunalhuset i Sävsjö

Föredragna handlingar

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

Redogörelse

Området mellan före detta järnvägsstationen och Kommunalhuset i
Sävsjö är i behov av upprustning. Sävsjö kommun har inte
äganderätten fullt ut till marken. Färdigställandet bör ligga i
anslutning till Jubileumsåret 2014 och firandet av Södra stambanan
150 år samt Sävsjö kommun 40 år. Kostnaden för iordningställande
av nya parkeringsplatser och förnyelse beräknas till ca 350 000
kronor. En undersökning ska göras om möjligheten att också i
samband med detta ordna 2 laddningsstolpar för elbilar.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende fastigheterna Eksjöhofgård 7:8, Eksjöhofgård 9:4 och
Eksjöhofgård 9:5,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen,
att anslå 190 000 kronor för finansiering av aktuellt markförvärv
genom utökning av 2014 års investeringsbudget, samt
att kostnaden för förnyelseåtgärder och parkering, ska belasta
befintligt investeringsanslag gällande upprustning av Sävsjö
stationsområde.

Delges:
Kommunstyrelsen

-------

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
avseende fastigheterna Eksjöhofgård 7:8, Eksjöhofgård 9:4 och
Eksjöhofgård 9:5,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och
kommunchef Per Thörnqvist att underteckna överenskommelsen,
att anslå 190 000 kronor för finansiering av aktuellt markförvärv
genom utökning av 2014 års investeringsbudget,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-01-20

KF § 2
KS § 1 forts
att kostnaden för förnyelseåtgärder och parkering, ska belasta
befintligt investeringsanslag gällande upprustning av Sävsjö
stationsområde, samt
att driftskostnader för skötsel av parkering och gräsyta hanteras i
budget 2015.
Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

270.2013.860

2014-01-20

KF § 3
KS § 2
Utskottet § 266
Jubileumsbok Sävsjö kommun

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Uppdragsbeskrivning Jubileumsbok 2014.
Förhandlingsprotokoll.

Redogörelse

2014 firar kommunen etablering av orterna Sävsjö, Stockaryd och
Rörvik då södra stambanan invigdes. Det är också 2014 Sävsjö
kommuns 40-årsjubileum. För att lyfta fram intressanta delar ur
Sävsjö kommuns historia och utveckling, föreslås att en
jubileumsbok framställs.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande uppdragsbeskrivning, samt
att finansiering sker med 140 000 kronor genom utökning av årets
driftsbudget.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson föredrar ärendet.
Sten-Åke Claesson (C) och Arne Pettersson (M) har ordet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Personal och kommunikation
Ekonomiavdelningen
------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

218.2013.109

2014-01-20

KF § 4
KS § 3
Utskottet § 250
Svar på medborgarförslag om att anordna ”Elna Nilssons
plats”

Föredragna handling

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Tjänsteskrivelse upprättad av kultur- och fritidschef Esbjörn
Jonsson.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10 § 61.

Redogörelse

Förslagsställaren efterfrågar en plats, minnesmärke eller staty över
Elna Nilsson, som tillfört mycket till Sävsjös historia och identitet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att inte tillstyrka förslaget med
anledning av rekommendationer från Ortnamnsrådet att inte skapa
nya memorialnamn baserade på levande personer.
Utvecklingsavdelningen ställer sig bakom nämndens yttrande och
föreslår att Elna Nilssons gärning tas tillvara på annat vis.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att, i kommande jubileumsbok uppmärksamma Elna Nilssons
betydelse för Sävsjös utveckling, 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
Personal och kommunikation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

224.2013.109

2014-01-20

KF § 5
KS § 4
Utskottet § 251
Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gatu- och parkchef
samt Kennert Gustafsson, samhällsbyggnadschef.

Redogörelse

Förslagsställaren anser att det bör finnas hundrastgårdar i Sävsjö
kommuns tätorter.
Hundrastgårdar diskuterades senast i samband vid arbetet med
Sävsjö kommuns översiktsplan och prioriterades då bort, främst
beroende på goda rastningsmöjligheter inom maximalt 15 minuter
till allmängiltiga strövområden.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att till förslagsställaren överlämna framarbetat yttrande och med
utgångspunkt från detta inte i nuläget prioritera att anordna
hundrastgård, 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
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

146.2013.109

2014-01-20

KF § 6
KS § 5
Utskottet § 252
Svar på medborgarförslag om trådlös teknik i skolan

Föredragna handlingar

Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
2013-11-20 § 101.
Tjänsteskrivelse upprättad av Tord du Rietz, barn- och
utbildningschef.

Redogörelse

Medborgarförslaget innebär att trådlös teknik ska förbjudas i skolan
och istället ska kabelbunden teknik användas.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande meddelas att de i
framtida skolutvecklingsarbete kommer att följa all slags forskning
inom området.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att meddela förslagsställaren att kommunen följer aktuell forskning
och rekommendationer inom området, 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
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Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

232.2013.109

2014-01-20

KF § 7
KS § 6
Utskottet § 253
Svar på motion om fartkameror i Vrigstad

Föredragna handlingar

Motion från Lena Persson (S).
Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Lund, teknisk chef.
Skrivelse från Trafikverket.

Redogörelse

I motionen föreslås att Sävsjö kommun ska medverka till att
fartkameror sätts upp i båda riktningarna vid Vrigstad skola.
Tekniska förvaltningen har fört frågan vidare till Trafikverket, som
inte bedömer att föreslagen sträcka är lämplig för fartkameror.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till redogörelse från Trafikverket, anse motionen
besvarad.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föra dialog med Trafikverket om möjlighet för tekniska
förvaltningen att under begränsad tid sätta upp mätutrustning för
visande av hastighet på riksväg 30 genom Vrigstad, samt
att med denna åtgärd och med hänvisning till redogörelse från
Trafikverket, anse motionen besvarad.

Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Lena Persson
Tekniska förvaltningen
Trafikverket

Justerandes sign

-----

Utdragsbestyrkande
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Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

214.2013.040

2014-01-20

KF § 8
KS § 7
Utskottet § 254
Hultsjö Bygdegårdsförening med ansökan om
investeringsbidrag

Föredragna handlingar

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-08-29 § 38.
Ansökan om investeringsbidrag från Hultsjö Bygdegårdsförening.

Redogörelse

Kultur- och fritidsnämnden har behandlats ansökan från Hultsjö
Bygdegårdsförening om investeringsbidrag till renovering av
bygdegården i Kännestubba. Föreningen kommer även att ansöka
om bidrag från Boverket.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att under 2014 anslå 30 % av det bidragsunderlag som berättigar
till stöd från Boverket, dock högst 150 000 kronor som stöd till
Hultsjö Bygdegårdsförening, samt
att om åtgärden genomförs sker finansiering genom en utökning av
2014 års driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
Hultsjö Bygdegårdsförening
Ekonomiavdelningen
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

58.2013.820

2014-01-20

KF § 9
KS § 8
Utskottet § 255
Förnyad bidragsansökan från LF 369 Sävsjö Välgång av IOGTNTO till upprustning av IOGT-lokalen i Sävsjö

Föredragna handlingar

Kommunfullmäktige 2013-05-20 § 59.
Skrivelse från Nils Andersson, ordförande i 369 Sävsjö Välgång.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10 § 60.
Tjänsteskrivelse upprättad av Esbjörn Jonsson, kultur- och
fritidschef.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att bevilja Sävsjö IOGTNTO ett investeringsbidrag på maximalt 250 000 kronor till om- och
tillbyggnad av IOGT-lokalen i Sävsjö. Förutsättningen för bidraget
var att det skulle utnyttjas under 2013. Föreningen har inte kunnat
genomföra projektet under 2013.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ansökan tillstyrks.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
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 IOGTNTO-lokalen i Sävsjö, samt
att om åtgärden genomförs sker finansiering genom en utökning
av 2014 års driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------Patrik Christierson (M) och Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
IOGT NTO
Ekonomiavdelningen
-----Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

269.2013.003

2014-01-20

KF § 10
KS § 9
Utskottet § 256
Regler för upphovsrätt inom Sävsjö kommun

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse med förslag på regler upprättad av Kristin
Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Redogörelse

Ett förslag på regler för användning av verk, det vill säga text, bild
eller layout utförda i tjänsten, har upprättats i föreliggande skrivelse
för att läggas in i Sävsjö kommuns kommunikationshandbok.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande regler för upphovsrätt i Sävsjö kommun.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

-------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen - - - - - Personal och kommunikation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sävsjö kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

11.2014.109

2014-01-20

KF § 11
Motion angående ny lokal för arbetsträning för arbetssökande

Föredragen handling

Motion………………………………………….………..bilaga 1.

Redogörelse

I motionen föreslås att träning för arbetssökande ska bedrivas i
andra lokaler än de nuvarande, förslagsvis Ljungaskolan.
Nuvarande lokal, Gula villan kan då säljas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

12.2014.109

2014-01-20

KF § 12
Motion om att tjänster alltid ska utannonseras som
heltidstjänster

Föredragen handling

Motion………………………………………….………..bilaga 2.

Redogörelse

I motionen föreslås att samtliga tjänster som utannonseras skall
avse heltid, att undersöka hur många anställda som efterfrågar
heltidstjänst, samt att de som är i behov av deltid under
småbarnsåren ska ha rätt till detta.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande
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