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§ 181 

Informationsärenden 
 

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar VD Magnus 

Olsson om verksamheten inom Jönköpings kommuns Fastighetsutvecklings 

AB samt stadsarkitekt Bengt Carlsson och planarkitekt Klara Alexandersson 

om utvecklingen av kvarteret Hälsan. 

 

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-

neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 

klockan 11.00. 
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§ 182 

Meddelanden 

Anmäls: 

Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd  

2018-05-15 § 17-33. 

Följande handlingar biläggs: 

 

Ledningsutskottets protokoll 2018-04-23 § 34-37 

   2018-05-14 § 38-41 

 

Välfärdsutskottets protokoll 2018-04-25 § 5-10 

 

Upphandlingsutskottets protokoll 2018-05-15 § 18-22 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 183 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 

stadskontoret under 2018. 

 

Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet: 

bevilja Brahe Basket 25 000 kronor för sommaraktivitet ”Sommarkul”  

2018-09-30 till 2018-08-24 

 

bevilja biblioteken i Jönköpings kommun 26 500 kronor för projektet ”Valet är 

ditt – information, debattaftnar och samverkan för ökat valdeltagande 2018”. 

 

Chefen för kansliavdelningens beslut att utse ombud att föra kommunens talan 

vid domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrätt-

ningar av olika slag. 

 

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 flaggning vid Rådhuset och Hamnkanalen samt Esplanaden och 

Mjölkafållan i Huskvarna 2018-06-16 t.o.m. 2018-06-18 med anledning av 

Dreamhack summer. 

 

Ledningsutskottets protokoll  2018-04-23 § 34-37 

     2018-05-14 § 38-41  
 

Upphandlingsutskottets protokoll   2018-05-15 § 18-22 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 184 

Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förenings begäran om att få 

ändra stadga 
Ks/2018:246   003 

Sammanfattning 

Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förening har inkommit med en skri-

velse till kommunstyrelsen med begäran om att få ändra i föreningens stadgar. 

I föreningens nuvarande stadgar finns ett krav på kommunstyrelsens godkän-

nande för stadgeändringar, vilket ska ses mot bakgrund av att kommunen tidi-

gare varit borgensman för lån upptagna av föreningen. Kommunens borgenså-

tagande har upphört. Förändringen i föreningens stadgar som föreningen vill få 

till stånd avser ändrat räkenskapsår. 

Beslutsunderlag 

Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förenings skrivelse 2018-05-29 

Stadgar för Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förening 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-05 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-05 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Kommunstyrelsen godkänner föreslagen ändring av föreningsstadgar 

för Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förening innebärande ändrat 

räkenskapsår för föreningen. 

 Kommunstyrelsen uppmanar Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk 

Förening att besluta om ändring av föreningens stadgar innebärande att 

krav på kommunstyrelsens godkännande av stadgeändringar upphör att 

gälla. Därefter förväntas föreningen ändra sina stadgar innebärande att 

inskränkningar i föreningens självbestämmande som är kopplade till 

kommunens tidigare borgensåtagande tas bort.   

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner föreslagen ändring av föreningsstadgar 

för Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förening innebärande ändrat 

räkenskapsår för föreningen. 
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 Kommunstyrelsen uppmanar Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk 

Förening att besluta om ändring av föreningens stadgar innebärande att 

krav på kommunstyrelsens godkännande av stadgeändringar upphör att 

gälla. Därefter förväntas föreningen ändra sina stadgar innebärande att 

inskränkningar i föreningens självbestämmande som är kopplade till 

kommunens tidigare borgensåtagande tas bort.   

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Racketcentrum Ekonomisk Förening  

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-19  

8   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 185 

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2017 
Ks/2018:281   042 

Sammanfattning 

Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond årligen revideras. Revisionsbe-

rättelsen avseende fonden har inkommit och kommunstyrelsen överlämnar re-

visionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Testamente 1937-08-05 

Revisionsberättelse 2018-05-17 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-28 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-28 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfull-

mäktige för prövning av ansvarsfrihet. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfull-

mäktige för prövning av ansvarsfrihet. 
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§ 186 

Policy för lokalförsörjning 
Ks/2018:219   009 

Sammanfattning 

Kommunens lokalsamordningsgrupp har utarbetat ett förslag till policy avse-

ende lokalförsörjning i kommunen. Policyn ska vara vägledande för nämnder-

nas arbete med lokalförsörjning till nämndernas egna verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 

Policy för lokalförsörjning, lokalsamordningsgruppens förslag 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Stadskontorets förslag till policy för lokalförsörjning godkänns och til--

lämpas av samtliga nämnder med egna verksamhetslokaler. 

 Policyn, tillsammans med stadskontorets tjänsteskrivelse, utgör kom-

munstyrelsens handlingsplan för hur kommunen ska hantera försenade 

byggnationer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22  

§ 63. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-06-07 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Policy för lokalförsörjning godkänns.  

 Policyn för lokalförsörjning, tillsammans med stadskontorets tjänste-

skrivelse, utgör den handlingsplan för hantering av försenade byggna- 

tioner som kommunfullmäktige beslutade om 2018-03-22. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-06-08 vari sammanfatt-

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

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Yrkande 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar följande tillägg: 

– Uppföljning ska ske hösten 2020. 

 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (L) och  

Margareta Sylvan (MP) instämmer i tilläggsyrkandet. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 

(C) förslag. Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Ilan 

De Bassos (S) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande: 

 Policy för lokalförsörjning godkänns.  

 Policyn för lokalförsörjning, tillsammans med stadskontorets tjänste-

skrivelse, utgör den handlingsplan för hantering av försenade byggna- 

tioner som kommunfullmäktige beslutade om 2018-03-22. 

 Uppföljning ska ske hösten 2020. 

 

Det antecknas att Roland Hagström (SD) avstår från att delta i beslutet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämnderna 

Stadsdirektören 

Ekonomichefen 

Upphandlingschefen 

T Olofsson 
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§ 187 

Förslag till VIP för kommunstyrelsen 2019-2021 
Ks/2018:277   101 

Sammanfattning 

Stadskontoret har upprättat underlag till verksamhets- och investeringsplan 

2019-2021 för kommunstyrelsen. Av anvisningarna för budgetarbetet framgår 

att samtliga nämnder ska ta fram förslag till budget med utgångspunkt från de 

fastställda ekonomiska ramarna.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-01 

VIP 2019-2021 – Kommunstyrelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-01 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

– Förslag till VIP 2019-2021 med budget för 2019 för kommunstyrelsen 

godkänns. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-06-07 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

– Upprättat förslag till VIP 2019-2021 för kommunstyrelsen godkänns 

som underlag för fortsatt beredning av kommunens verksamhet- och 

investeringsplan 2019-2021.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-06-08. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

– Upprättat förslag till VIP 2019-2021 för kommunstyrelsen godkänns 

som underlag för fortsatt beredning av kommunens verksamhet- och 

investeringsplan 2019-2021.  

 

Det antecknas att S-gruppen samt Ola Helt (f.d. M), AnneMarie Grennhag  

(f.d. M), Margareta Sylvan (MP) och Roland Hagström (SD) avstår från att 

delta i beslutet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichefen 

VIP-akten  
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§ 188 

Yttrande över delbetänkandet ”Ökad trygghet för studerande som 

blir sjuka” (SOU 2018:9) 
Ks/2018:212   600 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-07-02 yttra sig över 

delbetänkandet ”Ökad trygghet för studerande som blir sjuka” SOU 2018:9. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsdepartementets remiss 2018-03-28 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-05-14 § 58 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Utbildningsdepartementet över delbetänkandet ”Ökad 

trygghet för studerande som blir sjuka SOU 2018:9” överlämnas enligt 

kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Utbildningsdepartementet över delbetänkandet ”Ökad 

trygghet för studerande som blir sjuka SOU 2018:9” överlämnas enligt 

kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Utbildniingsdepartementet 

Uan 
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§ 189 

Yttrande över promemorian Ds 2018:11 ”Vissa kirurgiska ingrepp i 

könsorganen” 
Ks/2018:249   770 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-06-21 yttra sig över 

promemorian Ds 2018:11 ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen”. 

Beslutsunderlag 

Socialdepartementets remiss 2018-04-26 

Socialnämndens beslut 2018-06-18 § 132 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-06-18 § 77 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttrande enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över promemorian DS 2018:11 ”Vissa kirurgiska ingrepp i 

könsorganen” överlämnas till Socialdepartementet enligt kommunalrå-

det Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Yrkanden 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

följande: 

 Som kommunens yttrande till Socialdepartementet över promemorian 

DS 2018:11 ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen” överlämnas  

socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28. 

 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) samt Anna Mårtensson (L) och Margareta 

Sylvan (MP) instämmer i kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande. 

 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas 

Sturessons (KD) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 

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

 Som kommunens yttrande till Socialdepartementet över promemorian 

DS 2018:11 ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen” överlämnas  

socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28. 
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Reservation 

Ledamöterna för (KD), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 

Sn 

Uan 
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§ 190 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings 

län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, soci-

ala och fysiska hälsa 
Ks/2018:166   624 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, har översänt ”Överenskom-

melse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region  

Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” in-

klusive bilaga avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med 

misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2018-02-01 från Region Jönköpings län med förslag till överens-

kommelse och tillhörande bilaga 

Socialnämndens beslut 2018-04-17 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-05-14 § 63 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-15 § 62 med tillhörande tjäns-

teskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-06-05 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings 

län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa” återremitteras till barn- och utbildningsnämnden och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att beskriva konsekven-

serna av att stå utanför överenskommelsens bilaga ”Psykologansvaret 

för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

 ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings 

län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa” återremitteras till barn- och utbildningsnämnden och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att beskriva konsekven-

serna av att stå utanför överenskommelsens bilaga ”Psykologansvaret 

för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. 
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Beslutet expedieras till: 

Bun 

Uan 

Diariet 
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§ 191 

Äldrenämndens redovisning av vilka synergier som uppnåtts mellan 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
Ks/2017:490   739 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 276, i samband med beslut om 

VIP 2018-2020, att ge äldrenämnden i uppdrag att på nytt redovisa vilka 

synergier som uppnåtts mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2018. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens beslut 2018-05-16 § 69 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Rapport ”Genomlysning av hemsjukvårdens organisation” 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-05-23 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Uppdrag ges till äldrenämnden att arbeta vidare med de förslag som 

framkommer i rapporten om hur ökade samordningsvinster och effekti-

vitet kan uppnås, exempelvis med avseende på delegeringar, renodling 

av insatser och gemensam resursstyrning. 

 Äldrenämndens redovisning godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

På förslag av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) med instämmande av 

Staffan Eklöf (SD) och kommunalrådet Ilan De Basso (S) har kommunstyrel-

sen 2018-06-05 § 168 beslutat följande:  

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde för komplettering 

med den rapport som tillhör beslutsunderlaget. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Den åberopade rapporten har inför dagens sammanträde tillförts beslutsun-

derlaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Uppdrag ges till äldrenämnden att arbeta vidare med de förslag som 

framkommer i rapporten om hur ökade samordningsvinster och effekti-

vitet kan uppnås, exempelvis med avseende på delegeringar, renodling 

av insatser och gemensam resursstyrning. 

 Äldrenämndens redovisning godkänns.
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§ 192 

Yttrande över promemorian förslag till ändring i industriutsläpps-

förordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för upp-

födning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar 

och produktion av organiska högvolymkemikalier 
Ks/2018:223   420 

Sammanfattning 

Miljö- och energidepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att  

senast den 6 juli 2018 yttra sig över promemorian ”Förslag till ändring i indu-

striutsläppförordningen ( 2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för upp-

födning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produk- 

tion av organiska högvolymkemikalier”. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och energidepartementets remiss 2018-04-13  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-05-31, ordförandebeslut 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:   

 Jönköpings kommun tillstyrker förslag till ändring i industriutsläppför-

ordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning 

av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion 

av organiska högvolymkemikalier. 

Oppositionsrådets förslag  

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jönköpings kommun tillstyrker förslag till ändring i industriutsläppför-

ordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning 

av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion 

av organiska högvolymkemikalier. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och energidepartementet 

Mhn 
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§ 193 

Fördelning av bidrag enligt förordningen (SFS 2017:1338) om bi-

drag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar 
Ks/2018:287   370 

Sammanfattning 

Energimyndigheten har genom beslut den 21 mars 2018 tilldelat Jönköpings 

kommun 4 091 120 kr i bidrag enligt förordningen (SFS 2017:1338) om bidrag 

till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar. Bidraget är föranlett av 

den vindkraftspark som under 2017 etablerats i Gunillaberg. Syftet med pre-

mien är att öka kommunernas incitament att verka för att vindkraftsprocesser 

inte bara inleds utan också tas i mål vilket ska stötta omställningen till ett helt 

förnybart energisystem. Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer 

att de gör mest nytta.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 med tillhörande bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Erhållet statligt stöd för vindkraftsetableringar (4 091 000 kr) ombudge-

teras och disponeras enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 

 Erhållet statligt stöd för vindkraftsetableringar (4 091 000 kr) ombudge-

teras och disponeras enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 

2018-06-04. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kff, Mhk, Sbk, Tk, Ubf 

Stabschefen 

Ekonomichefen 

Upphandlingschefen 

Miljöstrategen  
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§ 194 

Stadsbyggnadsnämndens avgifter och taxor för bygglov, detaljpla-

nering, kartor, mätning samt dispenser från trafikföreskrifter 
Ks/2018:283   206 

Sammanfattning 

Avgifter och taxor för stadsbyggnadsnämndens verksamhet har uppdaterats för 

att stämma överens med aktuell lagstiftning, förvaltningens arbetssätt och efter-

frågan på produkter och tjänster. I det uppdaterande dokumentet ingår förutom 

plan- och bygglovtaxan även avgift för kartor och mätning samt dispenser från 

trafikföreskrifter. 

 

Vid sitt sammanträde 2018-05-17 § 302 har stadsbyggnadsnämnden föreslagit 

kommunstyrelsen att anta förslag till stadsbyggnadsnämndens avgifter och 

taxor. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 302 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Stadsbyggnadsnämndens förslag 2018-05-17 § 302 till avgifter och 

taxor antas. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-19 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Stadsbyggnadsnämndens förslag 2018-05-17 § 302 till avgifter och 

taxor antas. 
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§ 195 

Avslutning 
 

Ordförande Ann-Marie Nilsson (C) framför ett tack till kommunstyrelsen och 

personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett gott samarbete samt önskar 

samtliga en skön och avkopplande sommar. 

 

Andre vice ordförande Ilan De Basso (S) önskar ordföranden en skön och av-

kopplande sommar. 

 

 

 

 

 


