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§ 126

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson, utredare Karin Berntsson och ekonom Marie Drougge om verksamhetsjämförelser inom R8-nätverket (100 000 invånarkommuner).
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigmppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-28

§ 127

Meddelanden
Anmäls:
Socialnämndens beslut 2015-03-17 § 75 om redovisning av ej avgjorda
ärenden.
Äldrenämndens beslut 2015-03-18 § 44 om redovisning av ej avgjorda
ärenden.

Följande handlingar biläggs:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:14 "Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för 2015."
Protokoll kommundelsråd Norra Mo 2014-12-03 § 33-42.

Vid sammanträdet:
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 § 8 och 2015-03-11 § 62 att,bevilja
vissa tjänstemän rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. Kom..:.
munstyrelsen beslutar nu att härutöver bevilja tillträdande stadsjurist Madelene
Granander Lind närvarorätt.
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-28

§ 128

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut:
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-07-20 till och med 2015-08-16 med anledning av konserter i Ruskvarna
Folkets Park.
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida fi.'ån och med
2015-09-07 till och med 2015-10-04 med anledning av Ruskvarna Rock & Ali
Weekend.
om utseende av ombud att föra kornmunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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lÖNKÖPINGs KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-28

§ 129

Verksamhetsplan f'dr Jönköpings kommuns landsbygder 2015
Ks/2015:211

149

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2014 Program för lönköpings kommuns landsbygder. Medel för arbetet med landsbygdsutveckling finns anslaget och föreslås fördelas enligt denna verksamhetsplan.
Tyngdpunkten i årets verksamhetsplan ligger på satsningar på att bygga ut
bredband i kommunen, enligt bilaga l. Resurser avsätts för Lokalt ledd utveckling enligt Leadetmetoden för start i augusti/september.

Beslutsunderlag
Förslag till Verksamhetsplan för lönköpings kommuns landsbygder daterat
2015-04-15
Bilaga l. Förslag till resursfördelning för bredbandssatsning inom kommunens
landsbygdsprogram daterat 2015-04-15
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Verksamhetsplan för lönköpings kommuns landsbygder antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Verksamhetsplan för lönköpings kommuns landsbygder 2015 fastställs.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsplan för lönköpings kommuns landsbygder 2015 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Näringslivschefen
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§ 130

Utnyttjande av fond för marknadsföring av flygplatsen
Ks/2015:168

040

Sammanfattning
Jönköping Airport AB begär att få disponera 2 mnkr av tidigare erhållna medel
från Luftfartsverket. Begäran är föranledd av att bolaget planerar att genomföra
förstärkt marknadsföring med anledning av inrättandet av ytterligare flyglinjer
till och från Jönköping.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jönköping Airport AB 2015-03-11 med tillhörande bilagor
stadskontorets yttrande 2015-04-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-04-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- 2 mnkr ställs till Jönköping Airport AB:s förfogande för genomförande av
förstärkta marknadsföringsåtgärder med anledning av inrättandet av nya
flyglinjer.
- Anslaget finansieras genom disposition av tidigare erhållna medel från Luftfartsverket.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar avslag på kommunalrådens förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådens samstämmiga förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
- 2 mnkr ställs till Jönköping Airport AB:s förfogande för genomförande av
förstärkta marknadsföringsåtgärder med anledning av inrättandet av nya
flyglinjer.
- Anslaget finansieras genom disposition av tidigare erhållna medel från Luftfartsverket.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"Miljöpartiet är bekymrat över imiktningen på den marknadsföring som föreslås från JAAB. Att framhålla flyg som ett miljövänligt alternativ, ävenjämfört
med bil, anser vi vara fel. Att framhålla pendling till Stockholm från Jönköping
via flyg som ett bra alternativ ger en snedvriden bild av hur lönköpings kommun bör se på resande. lönköpings kommun och dess bolag bör arbeta för att
resande ska ske på ett hållbart sätt. Dit hör inte flyg på kortare sträckor."

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-28

§ 131

Yttrande över ansökan från JENSEN education College AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2015:125 619

Sammanfattning
JENSEN education College AB har hos skolinspektionen ansölet om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola
vid JENSEN gymnasium Jönköping fr.o.m. läsåret 2016/2017. Enligt ansökan
kornmer skolan att utökas med 60 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2018.
Etableringen avser ekonomiprogrammet med inriktning juridik.
lönköpings kornmun har beretts tillfålle att yttra sig över ansökan. Kornmunens
yttrande ska vara skolinspektionen tillhanda senast 2015-05-05.

Beslutsunderlag
skolinspektionens remiss 2015-02-12
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-03-16 § 43 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-15 med forslag till
kommunstyrelsens beslut:
- lönköpings kornmun avger yttrande till skolinspektionen över ansökan från
JENSEN education College AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i lönköpings kornmun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kornmunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Som yttrande över ansökan från JENSEN education College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i lönköpings
kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspelctionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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Ja-röst för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Johan Bjenning (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
- Som yttrande över ansökan från JENSEN education College AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas IlanDe Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
skolinspektionen
U an

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-28

§ 132

Yttrande över ansökan från Mikael Elias Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2015:126 619

Sammanfattning
Mikael Elias Gymnasium AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Mikael Elias Teoretiska gymnasium Jönköping fr.o.m. läsåret 2016/2017. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 450 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2018. Etableringen avser naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet
lönköpings kommun har beretts tillfålle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara skolinspektionen tillhanda senast 2015-05-05.

Beslutsunderlag
skolinspektionens remiss 20 15-02-13
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-03-16 § 42 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- lönköpings kommun avger yttrande till skolinspektionen över ansökan från
Mikael Elias Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i lönköpings kommun i enlighet med av Andreas
Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-15 med forslag till kommunstyrelsens beslut:
- Som yttrande över ansökan från Mikael Elias Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i lönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för kommunalrådetIlanDe Bassos (S) forslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

Johan Bjenning (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
- Som yttrande över ansökan från Mikael Elias Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i lönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
Reservation
Ledamötema för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
skolinspektionen
U an

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
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§ 133

Förfrågan från Region Jönköpings län om kommunernas syn på
Afasihus
Ks/2015:165 700
Sammanfattning
Region Jönköpings län har i en remiss tilllänets kommuner ställt frågan om
intresse för Afasihus i Jönköpings län samt om intresse finns för fortsatt utredning av frågan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönköpings län 2015-02-20 med förftågan om kommunernas syn på motion om Afasihus inklusive regionfullmäktiges handlingar
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 96 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-04-22 § 56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kornmunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Som svar på Region Jönköpings läns förfrågan om kornmunens syn på
motion om Afasihus översänds kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-04-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28

Kommunstyrelsens beslut
- Som svar på Region Jönköpings läns förftågan om kornmunens syn på
motion om Afasihus översänds kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Sn
Än
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§ 134

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2015
Ks/2015:156 133

Sammanfattning
Socialnämnden har upprättat förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2015. Enligt kornmunfullmäktiges beslut ska detta förslag avseende internbudget fastställas av kommunstyrelsen. Socialnämnden har även
föreslagit att kriterier ska tas fram for när medel ur fonden för ej utnyttjade
statsbidrag for flyktingmottagande får tas i anspråk
F örslaget grundas på J önköpings kornmuns överenskommelse med Länsstyrelsen om att år 2015 ta emot 450 flyktingar varav 100 avser nyanlända for bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket samt 350 eugenbosatta nyanlända i kommunen enligt planeringstalet,
vilket inlduderar ensamkommande bam som beviljats uppehållstillstånd. Budget för mottagande av 50 ensamkommande asylsökande bam i enlighet med
länsstyrelsens fördelningstal har inarbetats.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-02-17 § 38 med tillhörande handlingar
stadskontorets yttrande 2015-04-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2015 godkänns.
- Socialnämnden uppmanas att senast 30 juni 2015 lämna förslag till kommunstyrelsen avseende kriterier för när ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande får tas i anspråk

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Socialnämndens förslag till intembudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2015 godkänns.
- Socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att
komma med ytterligare förslag på åtgärder som finansieras av tidigare erhållna statsbidrag för flyktingmottagandet som syftar till att minska utanförskap och öka sysselsättning.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Protokollsanteckning
Staffan Eklöfför SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
"De föreslagna satsningarna är inte tillräcldiga för att invandrarna, inklusive
flyktingar, ska kunna bli en del av det svenska samhället. Samtidigt skulle en
tillräcklig satsning ge ännu stötTe negativa effekter på välfärden. Vi vill istället
ha en diskussion om hur många invandrare som Jönköping och Sverige klarar
av att ta emot och lyckas assimiliera till en del av vårt samhälle och vår gemenskap."

Kommunstyrelsens beslut
- Socialnämdens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2015 godkänns.
- Socialnämden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämden uppmanas att
komma med ytterligare förslag på åtgärder som finansieras av tidigare erhållna statsbidrag för flyktingmottagandet som syftar till att minska utanförskap och öka sysselsättning.
Det antecknas att Stefan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Medborgarförslag om förbättringar för personer med funktionsnedsättning
Ks/2014:403 750
Sammanfattning
Agneta Lindeberg Svensson framför i ett medborgarförslag ett antal förslag till
förbättringar för personer med funktionsnedsättning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 213 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Jönköpings Länstrafik
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-10-16
Skrivelse från Region lönköpings län, lönköpings Länstrafik 2015-01-09
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 84 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2015-03-17 § 71 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mons Forsbergs (S) yttrande 2015-04-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Lindeberg Svensson
lönköpings Länstrafik
Sn
Stbn
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§ 136

Förfrågan från Region Jönköpings län om kommunernas syn på lokala kulturting
Ks/2015:170 800

Sammanfattning
Regionfullmäktige biföll i januari en motion om att regionen ska ta initiativ till
att stimulera utvecklingen av lokala kulturting i länets kommuner. Regionen
efterfrågar Jönköpings kommuns inställning till kulturting enligt förslag i
motionen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönlcöpings län 2015-02-20 med förfrågan om kommurremas syn på motion om lokala kulturting inldusive regionfullmäktiges handlingar
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-04-23 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Som svar på Region lönköpings läns förfrågan om kommunens syn på
motion om lokala kulturting översänds kommunalrådet Carin Berggrens (M)
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Protokollsanteckning
Staffan Eklöfför SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
"En förutsättning för att kulturting ska bidra till en lokal föraniering av kulturen
i länet är att medborgama involveras aktivt och på lika villkor."

Kommunstyrelsens beslut
- Som svar på Region Jönlcöpings läns förfrågan om kommunens syn på
motion om lokala kulturting översänds kommunalrådet Carin Berggrens (M)
upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Region lönköpings län
Kfn
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§ 137

Medborgarförslag om arkeologipark vid länsmuseet
Ks/2014:202 800

Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2014-03-28 föreslår Michael Senke att området
väster om Länsmuseet görs om till en "arkeologipark" och på så vis blir en
förlängning av Länsmuseet och dess verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 79 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till kulturnämnden,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och lönköpings läns museum.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-03-28
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 121 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 183 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11 § 463 med tillhörande tjänsteskrivelse
lönköpings läns museums yttrande 2014-12-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-04-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yttrande 2015-04-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Tekniska nämnden uppmanas att i samråd med stadsbyggnadsnämnden och
Länsmuseet göra en översyn av den så kallade Museiparkens gestaltning i
samband med arbetet med den kommande tillbyggnaden i parkens södra del.
- Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-28
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar komplettering till sitt förslag innebärande att kommunstyrelsen förslås besluta följande:
- Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden uppmanas att beakta vad
som fi'amgår i Carin Berggens (M) kommunalrådsyttrande.
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
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Kommunstyrelsens beslut
- Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden uppmanas att beakta vad
som framgår i Carin Berggens (M) kommunalrådsyttrande.
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
M Senke
Kfn
Tn
Stbn
Jönköpings läns museum

Utdragsbestyrkande
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