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§ 272 

Informationsärenden 
 

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stabschef 

Andreas Zeidlitz och finanschef Eva Nilenfjord om bostadsförsörjningen för 

studenter.  

 

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-

neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 

klockan 11.00.  
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§ 273 

Meddelanden 

Anmäls: 

Skolinspektionens beslut 2018-09-27 att avslå Plusgymnasiet AB:s ansökan om 

gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping. 

 

Skolinspektionens beslut 2018-09-27 att avslå Academy of X and Business 

Education Jönköping AB:s ansökan om gymnasieskola vid Academy of X and 

Business Jönköping. 

 

Skolinspektionens beslut 2018-09-28 att godkänna Thorengruppen AB:s  

ansökan om gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping. 

 

Skolinspektionens beslut 2018-09-28 att godkänna Thorengruppen AB:s  

ansökan om gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping avseende utbild-

ning på det nationella handels- och administrationsprogrammet med inriktning-

en handel och service. Vidare avslås ansökan gällande det nationella barn- och 

fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt arbete samt vård- och om-

sorgsprogrammet. 

 

Minnesanteckningar från Budgetberedningens överläggningar, verksamhets-  

och investeringsplan 2018-09-20.  

 

Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning  

2018-09-25 och 2018-09-27.  

Följande handlingar biläggs: 

Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 54-58 

Anmäls vid sammanträdet 

Ordföranden hälsar Cecilia Hjort Attefall (KD) välkommen som vikarierande 

kommunalråd. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 274 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Chefen för kanslienhetens beslut: 

att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 

stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag 

 

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida  

2018-10-15 t.o.m. 2018-10-28 med anledning av KFUM:s basar 

 

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 

2019-04-23 t.o.m. 2019-05-19 med anledning av Festival Park Sounds 

 

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 

2019-07-29 t.o.m. 2019-08-25 med anledning av större svensk artist. 

 

Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 54-58 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 275 

Samverkansavtal Logpoint 
Ks/2018:396   000 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun har under ett flertal år samverkat 

i olika former för att utveckla LogPoint South Sweden till ett av Nordens  

ledande logistikområden. Det av Jönköpings kommun helägda bolaget Södra 

Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) har sedan 2015 i uppdrag att leda och 

driva utvecklingen av LogPoint South Sweden för Jönköpings kommuns räk-

ning. Aktuellt samverkansavtal syftar till fortsatt utveckling av området.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal avseende LogPoint South Sweden mellan Jönköpings  

kommun, Södra Munksjön Utvecklings AB samt Vaggeryds kommun 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Upprättat förslag till samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, 

Södra Munksjön Utvecklings AB och Vaggeryds kommun godkänns.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-10-15 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.   

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Upprättat förslag till samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, 

Södra Munksjön Utvecklings AB och Vaggeryds kommun godkänns.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Vaggeryds kommun 

SMUAB 

Samhällsbyggnadsstrategen 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-24  

7   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 276 

Uppföljning av kommunrevisionens tidigare genomförda gransk-

ningar 
Ks/2018:292   009 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har med stöd av Deloitte genomfört en uppföljning av hur 

kommunens nämnder hanterat rekommendationer som kommunrevisionen 

lämnat vid tidigare genomförda granskningar. Uppföljningen omfattar totalt 

åtta tidigare genomförda granskningar. Utifrån genomförda granskningar läm-

nar kommunrevisionen vissa rekommendationer till ansvariga nämnder. Kom-

munstyrelsen omfattas inte av rekommendationerna, men kommunrevisionen 

efterlyser kommunstyrelsens synpunkter på lämnade rekommendationer. 

Stadskontoret har utarbetat ett yttrande i ärendet och föreslår att kommunsty-

relsen antar detta som kommunstyrelsens yttrande till kommunrevisionen.    

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens uppföljande granskning med tjänsteskrivelse 2018-05-31 

Stadskontorets yttrande 2018-09-11 

Socialnämnden 2018-08-21 § 155 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Äldrenämnden 2018-08-22 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadsbyggnadsnämnden 2018-08-23 § 394 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-09-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens svar på 

kommunrevisionens uppföljande granskning.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Stadskontorets yttrande 2018-09-11 överlämnas som kommunstyrelsens 

svar på kommunrevisionens uppföljande granskning. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-10-15 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med  

följande tillägg: 

 Nämnderna uppmanas att säkerställa rutiner för att kommunrevisionens 

granskningar och rekommendationer behandlas.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Yrkande 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) för ledamöterna för M, KD, C och L 

instämmer i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsyrkande. Vidare in-

stämmer Margareta Sylvan (MP), Kristian Aronsson (SD), AnneMarie 

Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) i tilläggsyrkandet.   
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt det samstämmiga förslaget innebärande föl-

jande: 

 Stadskontorets yttrande 2018-09-11 överlämnas som kommunstyrelsens 

svar på kommunrevisionens uppföljande granskning. 

 Nämnderna uppmanas att säkerställa rutiner för att kommunrevisionens 

granskningar och rekommendationer behandlas.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Nämnderna 

Ekonomichefen 
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§ 277 

Förslag till skattesats för 2019 
Ks/2018:392   041 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att före oktober månads utgång 

upprätta förslag till skattesats för det kommande budgetåret. 

Beslutsunderlag 

Kommunalrådsyttrande enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-10-22 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunens skattesats för år 2019 fastställs till 21,64 % av skatte- 

underlaget, vilket innebär en höjning med 0,30 procentenheter jämfört 

med 2018. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Yrkande 

Ola Helt (f.d. M) yrkar, med instämmande av AnneMarie Grennhag (f.d. M), 

att kommunens skattesats för år 2019 fastställs till 21,34 % av skatteunderlaget, 

vilket innebär att den är oförändrad jämfört med 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 

Ann-Marie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:  

 Kommunens skattesats för år 2019 fastställs till 21,64 % av skatte- 

underlaget, vilket innebär en höjning med 0,30 procentenheter jämfört 

med 2018. 

 

Det antecknas att S-gruppen, Margareta Sylvan (MP) och Kristian Aronsson 

(SD) inte deltar i beslutet.  

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Ola Helts (f.d. M) yrkande. 
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§ 278 

Ansökan om ändring i stiftelser i samband med att kommundelsrå-

den avvecklas 
Ks/2018:391   046 

Sammanfattning 

I fyra av kommunstyrelsens förvaltade stiftelser har stadskontoret i samband 

med utdelning inhämtat yttrande från kommundelsråden. Då kommundelsråden 

kommer avvecklas från och med 1 januari 2019 finns inte längre denna möjlig-

het. Eftersom stadskontoret administrerar förvaltningen av kommunens stiftel-

ser är förslaget att stadskontoret tar över kommundelsrådets uppdrag och läm-

nar utdelningsförslag till kommunstyrelsen. Stadskontoret ges möjlighet att 

inhämta yttrande från någon organisation med lokal kännedom exempelvis 

lokal hembygdsförening, byalag eller den lokala utvecklingsgrupp där stads-

byggnadskontoret är med och samordnar möten. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-04 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-04 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Stadskontoret ges i uppdrag att lämna förslag till utdelning i Stiftelsen 

Adlerbeths donation, Stiftelsen Hjertström-Boije-fonden, Stiftelsen  

Anders Svenssons donation samt Stiftelsen Apotekare Hilmer  

Stjernströms fond, i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om ändring hos Länsstyrelsen 

för stiftelsen Adlerbeths donation. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Stadskontoret ges i uppdrag att lämna förslag till utdelning i Stiftelsen 

Adlerbeths donation, Stiftelsen Hjertström-Boije-fonden, Stiftelsen  

Anders Svenssons donation samt Stiftelsen Apotekare Hilmer  

Stjernströms fond, i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om ändring hos Länsstyrelsen 

för stiftelsen Adlerbeths donation. 

 

 

Beslutet expedieras till: Finanschefen 
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§ 279 

Medborgarförslag om kommunalt köpstopp av varor från Israel 
Ks/2018:291   009 

Sammanfattning 

Annica Albertsson har i medborgarförslag 2018-05-28 föreslagit att så länge 

Israel inte följer internationell rätt och FN:s resolutioner ska kommunen välja 

att köpa in varor med annat ursprung än Israel.  

 

Kommunfullmäktige har 2018-06-20 § 154 beslutat att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-05-28 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-28 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Medborgarförslaget avslås.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-10-04 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget avslås.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Albertsson 

Diariet 
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§ 280 

Yttrande över betänkandena "Med tillit växer handlingsutrymmet" 

(SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48) 
Ks/2018:329   000 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-10-31 yttra sig över 

Tillitsdelegationens betänkanden ”Med tillit växer handlingsutrymmet - tillits-

baserad styrning och ledning av välfärdssektorn” och ”En lärande tillsyn - Stat-

lig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och om-

sorg”. Finansdepartementet önskar ett samlat yttrande över båda betänkandena.  

Beslutsunderlag 

Finansinspektionens remiss 2018-06-28 

Socialnämndens beslut 2018-09-18 § 175 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Äldrenämndens beslut 2018-09-19 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-09-24 § 101 med till-

hörande handlingar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-25 § 102 med tillhörande 

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Finansdepartementet över betänkandena ”Med tillit växer 

handlingsutrymmet (SOU 2018:47)” och ”En lärande tillsyn  

(SOU 2018:48)” överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons 

(KD) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Finansdepartementet över betänkandena ”Med tillit växer 

handlingsutrymmet (SOU 2018:47)” och ”En lärande tillsyn  

(SOU 2018:48)” överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons 

(KD) upprättade förslag.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Finansdepartementet 

Bun 

Sn 

Uan 

Än 
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§ 281 

Yttrande över delbetänkandet "God och nära vård - en primär-

vårdsreform" (SOU 2018:39) 
Ks/2018:337   700 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-11-15 yttra sig över 

delbetänkandet ”God och nära vård – En primärvårdsreform” (SOU 2018:39). 

Beslutsunderlag 

Socialdepartementets remiss 2018-07-02 

Socialnämndens beslut 2018-09-18 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Äldrenämndens beslut 2018-09-19 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet ”God och nära 

vård – En primärvårdsreform” (SOU 2018:39) överlämnas enligt kom-

munalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet ”God och nära 

vård – En primärvårdsreform” (SOU 2018:39) överlämnas enligt kom-

munalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 

Sn 

Än 
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§ 282 

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regerings- 

uppdraget "Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån 

krav på miljökonsekvensbeskrivning" 
Ks/2018:320   409 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-10-26 yttra sig över 

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verk-

samheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”.  

Naturvårdsverket har, med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten, föreslagit 

vilka miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om  

betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall. Ett viktigt syfte är att 

säkerställa att Sverige uppfyller MKB-direktivet.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och energidepartementets remiss 2018-06-20  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-09-13 § 85 med tillhörande-  

tjänsteskrivelse 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-20 § 488 med tillhörande tjänste- 

skrivelse  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:  

 Miljö- och energidepartementet meddelas att Jönköpings kommun inte 

har något att erinra mot förslaget. 

Oppositionsrådet förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Miljö- och energidepartementet meddelas att Jönköpings kommun inte 

har något att erinra mot förslaget. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och energidepartementet 

Mhn 

Stbn 
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§ 283 

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning avseende klassifice-

ring av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGUs förslag till stra-

tegi för hantering av gruvavfall 
Ks/2018:335   450 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 2018-10-31 yttra sig 

över Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och 

naturvårdsverkets och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och energidepartementets remiss 2018-07-03 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-09-13 § 84 med tillhörande  

tjänsteskrivelse  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan   

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kom-

munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:  

 Yttrande till Miljö- och energidepartementet över Naturvårdsverkets 

redovisning avseende klassificering av gruvavfall och naturvårdsverkets 

och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall överlämnas 

enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Miljö- och energidepartementet över Naturvårdsverkets 

redovisning avseende klassificering av gruvavfall och naturvårdsverkets 

och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall överlämnas 

enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och energidepartementet 

Mhn 
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§ 284 

Friköpsavtal för SMEBAB Bärnsten AB inom del av kv. 3 avseende 

del av fastigheten Örlogsmannen 5 m.fl. i Jönköping 
Ks/2018:348   514 

Sammanfattning 

SMEBAB Bärnsten AB har ansökt om bygglov för nybyggnation av kontors- 

lokaler på del av fastigheten Örlogsmannen 5 och Simsholmen 1:1 i rubricerat 

kvarter. Ägare av SMEBAB Bärnsten AB är Skanska AB. 

 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens vid sammanträde 2018-08-29  

§ 229. Det har efter kommunstyrelsens behandling visat sig att beräkningen av 

antalet bilplatser behöver revideras från 115 till 106 bilplatser. Skanska AB har 

ändrat fastighetsägare till annat av Skanska ägt bolag. Det är samma markom-

råde som alltjämt avses men även fastighetsbeteckning behöver revideras. 

Ägare av fastigheten blir det av Skanska AB ägda bolaget SMEBAB Bärnsten 

AB, org.nr: 559108-5815, c/o Skanska Sverige AB, 112 74 Stockholm.  

Bolaget hemställer om att få lösa 106 parkeringsplatser med friköp. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-09 med förslag till friköpsavtal 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-09 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och SMEBAB Bärnsten AB, 

org.nr: 559108-5815 avseende del av fastigheten Örlogsmannen 5 och 

Simsholmen 1:1 i Jönköping godkänns. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och SMEBAB Bärnsten AB, 

org.nr: 559108-5815 avseende del av fastigheten Örlogsmannen 5 och 

Simsholmen 1:1 i Jönköping godkänns. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: SMEBAB Bärnsten AB, Chefsjuristen , Sbk, Tk 
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§ 285 

Yttrande över begäran om fastställelse av arbetsplan, enligt mineral-

lagen (1991:45), för undersökningsarbeten inom undersöknings- 

tillståndet Taberg i Jönköpings kommun, Jönköpings län 
Ks/2018:409   420 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 1 november 2018 yttra 

sig över begäran om fastställelse av arbetsplan, enligt minerallagen (1991:45), 

för undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet Taberg i Jönköpings 

kommun, Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 

Bergsstatens remiss 2018-10-11  

Tekniska kontorets skrivelse 2018-10-18 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-10-19 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförandebeslut 2018-10-23  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Bergsstaten över begäran om fastställelse av arbetsplan, 

enligt minerallagen (1991:45), för undersökningsarbeten inom under-

sökningstillståndet Taberg i Jönköpings kommun, Jönköpings län över-

lämnas enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag.  

Oppositionsrådet förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.   

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Bergsstaten över begäran om fastställelse av arbetsplan, 

enligt minerallagen (1991:45), för undersökningsarbeten inom under-

sökningstillståndet Taberg i Jönköpings kommun, Jönköpings län över-

lämnas enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Bergsstaten 

Tn 

Stbn 

Mhn 

 

 


