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Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.45

Beslutande

Mats Green (M), ordförande
Per Johansson (M) ers AM Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Andreas Sturesson (KD) till 10.45
Astrid Johansson (KD) ers A Sturesson § 13-24
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP) ej § 18
Ingvar Åkerberg (FP) ers A Mårtensson § 18
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)

Övriga närvarande

Erik Arnalid (KD) till 11.00
Astrid Johansson (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)

Utses att justera

Simon Rundqvist (KD)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer

13-24

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green
Justerande

Simon Rundqvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen
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2014-01-29

Datum för anslags uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet
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Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-02-25

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 13 Meddelanden

3

§ 14 Anmälan om delegationsbeslut

4

§ 15 Yttrande över betänkandet ”Organisering av framtidens
e-förvaltning” (SOU 2013:75)

5

§ 16 Justering av riktlinjer för riskhantering

6

§ 17 Internbudget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter

7

§ 18 Förändrat bidrag till NyföretagarCentrum Jönköping

9

§ 19 Medborgarförslag om att kommunen ska lämna ersättning för
förlorad arbetsinkomst vid sjukdom om man har smittats på jobbet

11

§ 20 Yttrande över slutbetänkandet ”Unga som varken arbetar eller
studerar – statistik, stöd och samverkan” (SOU 2013:74)

12

§ 21 Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om våld i nära relationer

14

§ 22 Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Gissebobranten i Jönköpings kommun

15

§ 23 Exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde,
etapp 1, Jönköpings kommun

16

§ 24 Antagande av detaljplan för kvarteret Lappen 5 m.fl., södra delen
av Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun

17

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

§ 13

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:2 ”Slutligt utfall av 2012 års
kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014”.
Stadsdirektörens beslut 2014-01-13 om vidaredelegation av beslutanderätt.
Följande handlingar biläggs:
Välfärdsutskottets protokoll

2013-12-18 § 60-68

Tekniska utskottets protokoll

2013-12-18 § 87-91

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2013-12-11 § 40-47

Norrahammar-Hovslätt

2013-12-04 § 36-47

Skärstad-Ölmstad

2013-12-09 § 19-29

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 11.30.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresa till Storbritannien för personal vid Sandagymnasiet.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut om att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja:
Medborgarskolan region Ost/Jönköping 19 000 kr till projektet Trä och
snickeri på Öxnehaga
Öxnehaga bibliotek 20 000 kr till familjesöndagar januari-april 2014 samt för
program vid Föräldrabebisträff, Internationella modersmålsdagen och Världsboksdagen.
Personalutskottets protokoll 2013-12-04 § 94-102.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Yttrande över betänkandet ”Organisering av framtidens
e-förvaltning” (SOU 2013:75)
Ks/2013:472 000
Sammanfattning
Kommunen har mottagit E-delegationens betänkande ”Organisering av framtidens e-förvaltning” för yttrande senast den 3 februari 2014. Betänkandet berör
bl.a. möjligheterna att skapa ett tydligare medborgarperspektiv i myndigheternas arbete med e-förvaltning. Det ges även förslag för utformande av en framtida organisationsmodell för samordning av myndigheternas e-förvaltning.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2013-11-06
Stadkontorets tjänsteskrivelse 2013-12-19 med tillhörande förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande över betänkande ”Organisering av framtidens e-förvaltning”
(SOU 2013:75) avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över betänkande ”Organisering av framtidens e-förvaltning”
(SOU 2013:75) avges enligt stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Justering av riktlinjer för riskhantering
Ks/2013:522 045
Sammanfattning
Ledningsutskottet beslutade 2013-04-08 § 26 att uppdra till stadskontoret att se
över kommunens finansföreskrifter och vid behov återkomma med förslag på
ändringar och kompletteringar. Riktlinjer för riskhantering föreslås nu justeras
främst avseende punkt 3 Finansieringsrisk. Förändringarna innebär bl.a. en
minskad finansieringsrisk för att möta de synpunkter som framförts vid den
kreditvärderingsprocess av Jönköpings kommun som pågått under året samt ett
utökat ansvar för finansieringsrisken för varje enskilt bolag inom kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-30 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till ändringar i Riktlinjer för riskhantering antas.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till ändringar i Riktlinjer för riskhantering antas.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

§ 17

Internbudget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
Ks/2014:79 048
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter. Förslaget utgår från de anslag som kommunfullmäktige
fastställde 2013-10-31 § 279 för kommunstyrelsens verksamheter i beslut om
VIP 2014-2016.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-03 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till internbudget 2014 för kommunstyrelsens
verksamheter godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-01-20 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande ändringar:
• Miljömålsanslag överförs till Upptech (-1 500 tkr)
• IS/IT, externa konsulter (-2 000 tkr)
• Externa konsulttjänster (-2 000 tkr)
• Utredarresurser (+1 000 tkr)
• Avvisa den politiska organisationens utökning (-2 000 tkr)
• Anslag till utomstående inrättningar (+600 tkr)
• Ofördelade resurser (-15 000 tkr)
• Satsning lärarlöner, Skolinitiativet (+14 700 tkr)
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Elin Rydberg för S-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Det socialdemokratiska VIP-förslaget i höstas innebar satsningar på barnen
och de äldre. Vi fullföljer nu detta genom förslag om besparingar på den centrala administrationen”.
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets förslag till internbudget 2014 för kommunstyrelsens
verksamheter godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Avdelningscheferna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Förändrat bidrag till NyföretagarCentrum Jönköping
Ks/2014:93 149
Sammanfattning
NyföretagarCentrum Jönköping (NFC) har begärt ett ökat verksamhetsbidrag
från Jönköpings kommun. 2013 uppgick kommunens bidrag till totalt 200 tkr
och för 2014 begär NFC ett bidrag uppgående till 500 tkr. Stadskontoret föreslår att bidraget ska höjas till 400 tkr för verksamhetsåret 2014. Tillkommande
kostnad på 200 tkr för kommunstyrelsen har inte beaktats i VIP 2014-2016.
Stadskontoret föreslår att den tillkommande kostnaden finansieras inom anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser. Förslaget tillstyrktes av kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-01-13 § 3.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-20
Ledningsutskottets beslut 2014-01-13 § 3
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stödet till NyföretagarCentrum Jönköping höjs till 400 tkr per år från och
med 2014 i syfte att rådgivningsverksamheten avseende nyföretagande ska
kunna bedrivas i oförändrad omfattning.
− Tillkommande kostnad under verksamhetsåret 2014 för kommunstyrelsen
uppgående till 200 tkr finansieras genom att motsvarande medel disponeras
från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (FP).
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till det samstämmiga förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
− Stödet till NyföretagarCentrum Jönköping höjs till 400 tkr per år från och
med 2014 i syfte att rådgivningsverksamheten avseende nyföretagande ska
kunna bedrivas i oförändrad omfattning.

Justerandes signatur
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− Tillkommande kostnad under verksamhetsåret 2014 för kommunstyrelsen
uppgående till 200 tkr finansieras genom att motsvarande medel disponeras
från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser.
Beslutet expedieras till:
NyföretagarCentrum Jönköping
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

§ 19

Medborgarförslag om att kommunen ska lämna ersättning för
förlorad arbetsinkomst vid sjukdom om man har smittats på jobbet
Ks/2013:234 020
Sammanfattning
Xx föreslår i medborgarförslag inkommet 2013-05-02 att arbetsgivaren ska
ersätta förlorad arbetsinkomst i form av karensdag upp till 80 % om medarbetare till följd av smitta på jobbet tvingats sjukskriva sig. Förslaget avser främst
verksamheterna inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till stadskontorets centrala personalavdelning som avgett yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Stadskontorets yttrande 2013-11-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-11-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Aktuell lagstiftning, sjuklönelagen (SjLL), följes som innebär att arbetsgivaren inte ersätter karensdag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-12-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Yrkande
Andreas Persson (S) yrkar att ärendet återremitteras för inhämtande av yttrande
från personalutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för
inhämtande av yttrande från personalutskottet.

Beslutet expedieras till:
Personalutskottet

Justerandes signatur
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§ 20

Yttrande över slutbetänkandet ”Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan” (SOU 2013:74)
Ks/2013:473 790
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2013-10-25 till bl.a. Jönköpings
kommun översänt slutbetänkandet ”Unga som varken arbetar eller studerar –
statistik, stöd och samverkan” (SOU 2013:74) för synpunkter senast
2014-01-30.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2013-10-25
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-12-10 § 191 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2013-12-17 § 201 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2014-01-07 med förslag till kommunens yttrande
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-01-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över slutbetänkandet ”Unga som varken arbetar eller studerar”
(SOU 2013:74) avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yttrande 2014-01-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Utbildningsdepartementet enligt av kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) särskilt upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Basso (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur
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Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över slutbetänkandet ”Unga som varken arbetar eller studerar”
(SOU 2013:74) avges enligt stadskontorets förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Basso (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om våld i nära relationer
Ks/2013:494 700
Sammanfattning
Socialstyrelsen har med remiss 2013-11-27 till bl.a. Jönköpings kommun översänt förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer för synpunkter. Jönköpings kommun har beviljats anstånd med avlämnande av synpunkter till 2014-01-29.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2013-11-27
Socialnämndens beslut 2014-01-21 § 9 med tillhörande handlingar
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2014-01-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om
våld i nära relationer avges enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om
våld i nära relationer avges enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Sn
Räddningschefen

Justerandes signatur
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§ 22

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Gissebobranten i Jönköpings kommun
Ks/2013:451 265
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2014-02-10
yttra sig över förslag till bildande av naturreservatet Gissebobranten.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-10-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 440 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 440 med tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse daterade 2013-12-03 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 440 med tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse daterade 2013-12-03 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

§ 23

Exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde,
etapp 1, Jönköpings kommun
Ks/2013:523 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret har tagit fram förslag till exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde, etapp 1, Jönköpings kommun.
Tekniska nämnden beslutade 2014-01-21 § 15 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till exploateringsavtal med Tolust Ett AB avseende Munksjö
Fabriksområde, etapp 1, godkänns.
– Förslag till entreprenadavtal med Tolust Exploaterings AB avseende
Munksjö Fabriksområde, etapp 1, godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Exploateringsavtal med Tolust Ett AB avseende Munksjö Fabriksområde,
etapp 1
Entreprenadavtal med Tolust Exploaterings AB avseende Munksjö Fabriksområde, etapp 1
Samverkansavtal som godkändes av tekniska nämnden 2012-10-09
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-15 § 11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-01-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till exploateringsavtal med Tolust Ett AB avseende Munksjö
Fabriksområde, etapp 1, godkänns.
– Förslag till entreprenadavtal med Tolust Exploaterings AB avseende
Munksjö Fabriksområde, etapp 1, godkänns.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

§ 24

Antagande av detaljplan för kvarteret Lappen 5 m.fl., södra delen av
Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun
Ks/2014:81
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2014-01-23 § 30 föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kvarteret Lappen 5 m.fl., södra delen av Munksjö
fabriksområde, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-01-23 § 30
Antagandehandling 2014-01-07
Samrådsredogörelse 2013-10-10
Inkomna yttranden 2013-11-27
Granskningsutlåtande 2014-01-07
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-15 § 12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-01-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Detaljplan för kvarteret Lappen 5 m.fl., södra delen av Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-01-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Detaljplan för kvarteret Lappen 5 m.fl., södra delen av Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun, antas.
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