JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommundelsråd Bankeryd
PRO-lokalen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-29
klockan 18.30 – 20.15.

Plats och tid
Beslutande

Elisabeth Wahlström (M)
Michael Senke (M)
Lennart Erlandsson (KD)
Birgitta Gustavsson (S)
Göran Fransson (S)
Göte Wahlström (S)
Thomas Sjöberg (S)

Övriga närvarande

Göte Wahlström
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§ 113
Sammanträdets öppnande
Ordförande Elisabeth Wahlström hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat. Dagens möte var förlagt till PRO-lokalen på då vi ej
kunde komma in i Bankerydshems lokal på grund av påslaget larm.

§ 114
Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning för sammanträdet godkändes.

§ 115
Val av protokolljusterare
Göte Wahlström, valdes att justera dagens protokoll.

§ 116
Föregående sammanträdes protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 111 inbjudningar. Thomas Sjöberg rapporterade från ett formationsmöte den
31 maj angående naturvården i kommunen.
Thomas Sjöberg rapporterade också från Informations- och utbildningsträff den
9 juni angående KDR:s funktioner och ansvar. Han redogjorde bl.a. för nya
rutiner angående hantering av KDR:s protokoll. Informationsmaterial från
mötet delades ut.

§ 117
Ändrad administrativ hantering av protokoll
När ordföranden mailar kallelse till ledamöterna skickas även ett mail med
kallelsen till Solveig Haglund på Stadskontoret, som lägger ut den på
kommunens hemsida.
När det gäller protokollen skall ett exemplar mailas till Solveig Haglund utan
underskrift. Hon lägger det åt sidan och väntar på att det undertecknade
protokollet kommer till Stadskontoret i ett svarskuvert. Då först läggs
protokollet ut på hemsidan. Sedan kan var och en i kommundelsrådet gå in och
läsa och skriva ut det själv. Originalet skickas till Diariet.
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§ 118
Rapport från utvecklingsgruppen
Thomas Sjöberg rapporterade från möte med Utvecklingsgruppen. Inom
Utvecklingsgruppen har sju arbetsgrupper tillsatts. En för varje projektfråga
som röstades på vid det Öppna mötet som hölls under våren. Arbetet i
grupperna skall vara klart inom två år.
Thomas Sjöberg kommer att redogöra mera utförligt om arbetet i de olika
arbetsgrupperna vid KDR:s nästa sammanträde.

§ 119
Pendelparkering
Ordföranden informerade om Stadsbyggnadsnämndens beslut att utreda frågan
om behovet av utökad pendelparkering vid Järnvägsstationen, Bankeryd.

§ 120
Besök av Tekniska nämndens presidium
På grund av ändrad mötesordning för Tekniska nämnden föreslås att planerat
möte skjuts upp och att det istället blir möte mellan precidiet i Tekniska
nämnden och KDR Bankeryd den 10 oktober kl. 18.00 för att diskutera aktuella
Bankerydsfrågor. KDR beslutade att om möjligt förlägga träffen på kvällstid.
KDR beslutade även att härigenom ställa in planerat möte den 17 oktober.
KDR:s ledamöter uppmanas att till ordföranden skicka in frågor som skall tas
med Tekniska nämndens presidium.

§ 121
Sanering av Lillån och Attarpsdammen
Göte Wahlström tog upp frågan om Lillåns och Attarpsdammens sanering.
Enligt tjänstemän på Miljönämnden beror den ökade ansamlingen av
sedimentmaterial i Attarpsdammen bl.a. på en ökning av antalet skyfall.
Miljönämnden vill ha medborgardialog angående eventuell sanering av
Attarpsdammen och planerar inbjuda till ett öppet möte i frågan.
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§ 122
Bristande kontakt från nämnderna gällande Bankerydsfrågor
KDR konstaterar att frågan om sanering av Attarpsdammen ej remitterats till
KDR:s ordförande. KDR fick information i frågan genom att en ledamot i
KDR tagit kontakt med tjänstemän på Miljönämnden.
KDR tycker att det är anmärkningsvärt att en så stor fråga som sanering av
Lillån och Attarpsdammen ej remitterats till Kommundelsrådet i Bankeryd.
Frågan berör många av Bankeryds invånare och Miljönämnden planerar
medborgardialog med öppet möte. I denna typ av ärende bör KDR vara
informerad och delaktig.
Detta förhållande bör gälla övriga nämnder vad gäller ”större” lokala frågor.

§ 123
Inkomna skrivelser
Till ledamot i KDR har inkommit skrivelse från Jan Birgersson. Skrivelsen
avser frågor i Trånghalla, tågstopp, förbättring av väg till badstranden nedanför
Trånghalla och förbättring av badstranden.
Efter diskussion i frågan beslutar KDR att ge Michael Senke i uppdrag att
skriva ett yttrande i de frågor som tas upp i skrivelsen, vilket skall delges KDR:
ledamöter.
§ 124
Utvärdering av genomförd hastighets- och trafiköversynen
Michael Senke får också i uppdrag att till Stadsbyggnadsnämnden inkomma
med skrivelse angående utvärdering av den genomförda hastighets- och
trafiköversynen i Bankeryd, vilket skall delges KDR:s ledamöter.
§ 125
Michael Senke väcker frågan om på- och avfarterna på Västerleden från vägen
vid kyrkan. På- och avfarterna är omotiverat snäva och kan utgöra trafikfara.
Mihael Senke får uppdrag från KDR att sammanställa och skicka i skrivelse i
frågan till Trafikverket, vilket skall delges KDR:s ledamöter.
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§ 126
Utdelades
Ordförande delade ut;
-

Skrivelse ang arvodesblanketter

-

Förteckning över kontaktpersoner vid de olika kommunala
förvaltningarna

§ 127
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är ändrat till onsdagen de 10 oktober kl. 18.00 då vi får
besök av Tekniska nämndens presidium.
§ 128
Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat
klockan 20.15.
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