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§ 162

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
upphandlingchef Hans Classon om upphandlingsavdelningens verksamhet
ekonom Marie Drougge om månadsrappoli avseende april.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med falisatt sammanträde klockan 11.30.

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2015-05-05 att lämna Skanska Asfalt och
Betong AB tillstånd enligt milj öbalken till täkt av sand på fastigheterna Månsarps-Renstorp 1:114, l :148, 1:2 och Månsarp 4:4 i lönköpings kommun.
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2014-05-05 att lämna BMR Produkter AB
tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv på fastigheten Nona Hökhult l :3 i
lönköpings kommun.
Information om Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress i Karlstad den 11-12 november 2015.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2015-04-08 att lönköpings kommun
avstår från rätten att utse ledamot i styrelsen för stiftelsen Carlforshus.
Minnesanteckningar från Rådet för trygghet och säkerhet 2015-03-20.

Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 15: 15 "Bud getförutsättningar för
åren 2015-2018".
Ledningsutskottets protokoll

2015-04-13 § 28-32
2015-04-27 § 33-37

Tekniska utskottets protokoll

2015-05-05 § 16-19

Kommundelsrådens protokoll:
NotTaMa

2015-03-30 § 1-11

Skärstad-Ölmstad

2015-04-27 § 13-26

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om avshivning av osäha fordringar.
Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2015-05-22 med anledning av besök från
Sydkorea
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-06-01/21 med anledning av konserter i samband med marknadshelg
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Utredningschefens beslut att bevilja kultur- och fritidsförvaltningen l O 000 h
för resa till Auschwitz från anslaget för integration och delaktighet 2015.
stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
2015-04-13 § 28-32
2015-04-27 § 33-37

Ledningsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-27

§ 165

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamheter för 2014
Ks/2015:221

107

Sammanfattning
Sedan 2013 finns regler i kommunallagen (KL) som ger kommunstyrelsen en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag, vilket innebär att årliga beslut
ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning och är kompetensenlig.
lönköpings kommun har organiserat sitt ägande och sin verksamhet i bolagsform i en koncem med det helägda lönköpings Rådhus AB som moderbolag.
Koncemen omfattar samtliga hel- och majoritetsägda bolag.
Föreliggande förslag innebär att kommunstyrelsen ska besluta att lönköpings
Rådhus AB, samt de bolag som helt eller delvis ägs av lönköpings Rådhus AB,
under 2014 har bedrivit sina verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenhetema.

Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-05 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- lönköpings Rådhus AB, samt de bolag som helt eller delvis ägs av lönköpings Rådhus AB, har under 2014 bedrivit sina verksamheter i enlighet med
det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenhetema.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
- lönköpings Rådhus AB, samt de bolag som helt eller delvis ägs av lönköpings Rådhus AB, har under 2014 bedrivit sina verksamheter i enlighet med
det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenhetema.

Beslutet expedieras till: lönköpings Rådhus AB
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§ 166

Uppföljning av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar
Ks/2015:190 700

Sammanfattning
Socialnämnden har genomfört en uppföljning som sträcker sig fram till bötjan
av 2015 av Projektanställningar försörjningsstöd. Projektet finansieras med ej
utnyttjade statsbidrag för :flyktingmottagning. Kommunstyrelsen beslutade om
projektet 2013-03-13 § 95 och i förutsättningama för beslutet ingick att verksamheten skulle följas upp och avrapporteras två gånger per år.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-03-17 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets yttrande 2015-05-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-05-05 med forslag till kommunstyrelsens beslut:
- Uppföljning av Projektanställningar försörjningsstöd godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-05-13 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-05-19 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
- Uppföljning av Projektanställningar försäljningsstöd godkänns.

Beslutet expedieras till:
Sn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 167

Yttrande över ansökan från Skrotfrag AB om auktorisation av
bilskrot
Ks/2015:218 451

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har begärt lönköpings kommuns yttrande
över ansökan om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen från Skrotfrag
AB.
Beslutsunderlag
Länsstyrelens remiss 2015-04-09
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-05-21 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Ansökan om auktorisation tillstyrks med hänvisning till stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-05-21 § 191.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
- Ansökan om auktorisation tillstyrks med hänvisning till stads byggnadsnämndens beslut 2015-05-21 § 191.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn
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§ 168

Antagande av detaljplan för bostäder på del av Månstorp 2:6 m.fl.
(Hovslätts ängar och Idrottsgatan), Hovslätt, Jönköpings kommun
Ks/2015:188 214

Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-19 § 95 föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder på del av Månstorp 2:6 m.:fl. (Hovslätts
ängar och Idrottsgatan), Hovslätt, lönköpings kommun.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-03-19 § 95 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för bostäder på del av Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts ängar och
Idrottsgatan), Hovslätt, lönköpings kommun antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-27
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar att detaljplaneförslaget avslås.
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendetåtenemitteras till stadsbyggnadsnämnden
med följande motivering: Skäl för utdikning av våtmarken samt utdikningens
påverkan på biologisk mångfald och miljömålet Myllrande våtmarker ska redovisas. Skäl för varför åkermark bebyggs ska också redovisas.
Kommunalråden Carin Berggren (M) och Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall
till de beredande kommunalrådens förslag.

Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande åtenemissyrkandet varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter -tillika utan omröstning - att bifalla de
beredande kommunalrådens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för bostäder på del av Månstorp 2:6 m.:fl. (Hovslätts ängar och
Idrottsgatan), Hovslätt, lönköpings kommun antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkan-

det
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Yttrande över detaljplan för utökning av industri på Fiahult 21:36
m.fl., Barnarp, Jönköpings kommun
Ks/2015:257 214
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för utökning av
industri på Fiahult 21:36 m.fl., Barnarp, lönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2015-05-06 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för utökning av industri på Fiahult 21:36 m.fl., Barnarp, lönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för utökning av industri på Fiahult 21:36 m.fl., Barnarp, lönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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