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Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 11 december 2017
klockan 18.00 – 18.30

Beslutande

Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD),
Lilian Sjöberg Wärn (M), Lars-Erik Gustafsson (SD), Arne Årevall (SD)
Tjänstgörande ersättare: Samuel Bengtsson (KD) för Gunilla Andersson,
Arne Petersson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Kenneth Larsson (SD) för LarsErik Gustafsson

Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare
Kristin Nilsdotter Isaksson, plan- och utvecklingschef § 119

Johan Brogård (C) och Bo Nilvall (M)
Kommunalhuset, Sävsjö, onsdagen den 13 december 2017 klockan 11.00

Ordförande

....................................................................................... Paragrafer 118 - 122
.............................
/Per Danielsson/

Sekreterare

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

Justerande

........................................................................................................................
/Johan Brogård/
/ Bo Nilvall/
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Datum för
anslags uppsättande

2017-12-13

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign
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KF § 118
KS § 167
Utskottet § 195
Valärenden – ersättare i valberedningen samt ledamot i
styrelserna SavMAN AB och Sävsjö Vetlanda Fiber AB

Föredragen handling

Skrivelse från Mats Hermansson (M).

Redogörelse

Mats Hermansson har entledigats från uppdraget som ersättare i
valberedningen. Ny ersättare ska föreslås av kommunstyrelsen och
utses av kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde till
den 28 november.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Alexandra Wikström Kelemen (M), Sävsjö, som ersättare i
valberedningen från och med 2017-12-11.

Delges:
Kommunfullmäktige

------

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Alexandra Wikström Kelemen (M), Sävsjö, som ersättare i
valberedningen från och med 2017-12-11.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom på förslag från
valberedningen
att till ordinarie ledamot i styrelserna för SavMAN AB och Sävsjö
Vetlanda Fiber AB föreslå Lena Svensson Webb (S), Sävsjö från
och med 2017-12-11.

Delges:
Berörda ledamöter
Valberedningen
SavMAN AB
Sävsjö Vetlanda Fiber AB
Personalavdelningen
------

Justerandes sign
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KF § 119
KS § 168
Utskottet § 196
Aktualitetsprövning Sävsjö översiktsplan 2012

Föredragna handlingar

Tjänsteskrivelse upprättad av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef.
Aktualitetsprövning Sävsjö översiktsplan.
Yttrande från länsstyrelsen 2017-11-22.

Redogörelse

Enligt lag ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång
per mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen.
Utvecklingsavdelningen har upprättat beslutsunderlag inför en
aktualitetsprövning i samarbete med berörda förvaltningar, bolag
och intresseorganisationer.
Länsstyrelsen bedömer att Sävsjö kommuns översiktsplan med
tillhörande fördjupningar och tillägg kan anses vara aktuell och
fungera under innevarande mandatperiod. Länsstyrelsen anser
vidare att det är fördelaktigt med ett kontinuerligt arbete med
översiktsplanen.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att aktualitetsförklara Sävsjö översiktsplan 2012, samt
att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att inleda arbetet med ny
översiktsplan med inriktning att denna ska kunna antas av
kommunfullmäktige under första delen av nästa mandatperiod.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Justerandes sign

-----Utdragsbestyrkande
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KF § 120
KS § 169
Utskottet § 197
Mottagning av arv från Elna Nilsson

Föredragen handling

Tjänsteskrivelse upprättad av Bert Runesson, särskild utredare.

Redogörelse

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen
att, tillsammans med företrädare för Stiftelsen Komstad kvarn och
Sävsjö Hembygdsförening, ta fram förslag om hur de tillgängliga
medlen skall fördelas.
Samråd har skett med representanter för Stiftelsen Komstad kvarn,
Sävsjö Hembygdsförening, representant från kulturmiljömyndigheten på länsstyrelsen samt testamentsexekutorn.

Förslag

Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att bevilja mottagande av Elna Nilssons testamenterade medel,
att tillsammans med företrädare för Stiftelsen Komstad kvarn och
Sävsjö Hembygdsförening samordna hur tillgängliga medel skall
fördelas i enlighet med minnesanteckningar från möte med
stödfondsförvaltarna, samt
att utse förvaltningschefen för serviceförvaltningen som ordinarie
och utvecklingschefen som ersättare att ingå i exekutiv grupp.

Delges:
Kommunstyrelsen

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

Delges:
Kommunfullmäktige

------Fredrik Håkansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Delges:
Bert Runesson
Testamentsexekutorn
Stiftelsen Komstad Kvarn
Sävsjö Hembygdsförening
Ola Bengtsson
Kristin Nilsdotter Isaksson - - - - Justerandes sign
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KF § 121
Medborgarförslag om kommunrevisionen och
granskningsrapporter

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslagsställaren tar upp kommunrevisionens arbete och menar att
kommunrevisionens granskningsrapporter ska behandlas och
föredras i kommunfullmäktige för att göra det möjligt med
diskussion och debatt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-------
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KF § 122
Medborgarförslag om att uppdatera kommunens hemsida

Föredragen handling

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

Redogörelse

Förslaget tar upp kommunens hemsida som enligt förslagsställaren
är i behov av uppdatering. Ändringar i kommunallagen från och
med årsskiftet medför också att digital anslagstavla ska finnas på
kommunens webbplats.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-- ---

Utdragsbestyrkande

