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§ 238

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-06-25 om bildande av naturreservaten
Krakhultabäcken samt Angerdshestra prästskog i Jönköpings kommun.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Jönköpings kommuns skrivelse till Trafikverket gällande färjeleden GrännaVisingsö.
Ledningsutskottets protokoll

2013-06-03 § 38-40

Tekniska utskottets protokoll

2013-06-18 § 61-66

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2013-06-11 § 48-52

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2013-04-16 § 1-15
2013-05-16 § 16-23

Barnarp

2013-06-18 § 70-82

Gränna-Visingsö

2013-06-12 § 17-24

Lekeryd

2013-06-04 § 12-22

Tenhult

2013-03-14 § 12-23

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras densamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 11.30.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 239

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Adlerbeths donation, Anders Svenssons donation, Apotekare Hilmer Stjernströms fond och Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Grekland, Tyskland och Ungern för personal vid Per Brahegymnasiet
till Spanien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Storbritannien för personal vid Grästorpsskolan
till Storbritannien för personal vid Ölmstad/Örserums rektorsenhet.
Stadsdirektörens beslut:
om förändrade besluts- och behörighetsattestanter för 2013 för stadskontoret
om tillstånd till allmän kameraövervakning.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Finanschefens beslut:
om upptagande av två lån i Swedbank å vardera 150 mnkr samt omsättning av
lån i Kommuninvest å 300 mnkr
om kommunal borgen på 58 mnkr respektive 125 mnkr för lån från Swedbank.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-07-01/07-08 med anledning av Internationell matmarknad
att bifalla ansökan om flaggning vid Hamnkanalen 2014-05-05/05-17 med anledning av Qom Ut festivalen 2014
Utredningschefens beslut om att bevilja Brahe Basket 40 000 kr till ”Sommarkul med Brahe Basket” från anslaget för integration och delaktighet 2013.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-03 § 38-40.
Personalutskottets protokoll 2013-05-28 § 45-50.
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Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2013-06-11 § 48-52.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 240

Yttrande över betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)
Ks/2013:292 190
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Justitiedepartementet inbjudits att senast den 19
augusti 2013 lämna synpunkter på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och
förvaltare” (SOU 2013:27).
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2013-05-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-20 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till remissyttrande över betänkandet ”Vissa frågor om
gode män och förvaltare” SOU 2013:27, antas som kommunens remissyttrande och överlämnas till Justitiedepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets förslag till remissyttrande över betänkandet ”Vissa frågor om
gode män och förvaltare” SOU 2013:27, antas som kommunens remissyttrande och överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet

Justerandes signatur
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§ 241

Yttrande över promemorian ”Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering” (Ds 2013:31)
Ks/2013:317 110
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av justitiedepartementet inbjudits att senast den 30
augusti 2013 lämna synpunkter på promemorian ”Allmänhetens insyn i partiers
och valkandidaters finansiering” (Ds 2013:31).
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2013-06-05
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-12 med upprättat förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets upprättade förslag till
kommunens yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Justitiedepartementet över promemorian ”Allmänhetens insyn i
partiers och valkandidaters finansiering” (Ds 2013:31) överlämnas enligt
kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar reviderat förslag till kommunens
yttrande.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker det reviderade förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande till Justitiedepartementet över promemorian ”Allmänhetens insyn i
partiers och valkandidaters finansiering” (Ds 2013:31) överlämnas enligt
kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag.
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§ 242

Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Regionförbundet
Jönköpings län
Ks/2013:286 042
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har upprättat årsredovisning för 2012 med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Kommunen har som medlem i Regionförbundet Jönköpings län erhållit årsredovisning för godkännande
och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens protokoll 2013-05-02 § 27
Regionförbundets årsredovisning 2012
Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköping 2012, daterad 2013-05-03
Granskningsrapport av årsbokslut och intern kontroll 2012, daterad 2013-05-03
Stadskontorets yttrande 2013-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-07-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisningen 2012 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Ann-Mari Nilsson (C), Birgit Sievers (MP), Ilan De Basso (S) och Britt-Marie
Glaad (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Hans Karlsson (C) för Ann-Mari Nilsson (C),
Peter Lundvall (MP) för Birgit Sievers (MP) och Kenneth Kindblom (V) för
Ilan De Basso (S).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisningen 2012 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2012.
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§ 243

Verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum för år 2012
Ks/2013:315 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2012 till kommunfullmäktige. Stiftelsens
revisorer tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum – Verksamhetsberättelse och bokslut 2012
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2013-04-18
Protokollsutdrag från Grenna Hembygdsförening 2013-04-16 § 59
Stadskontorets yttrande 2013-07-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2012
godkänns.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2012 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2012
godkänns.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2012 års
verksamhet.

Justerandes signatur
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§ 244

Utvärdering av normaltiden för uteservering
Ks/2012:397 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 § 206 i samband med beslut om
nya alkoholpolitiska riktlinjer att uppdra åt socialnämnden att senast i mars
2013 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering av normaltiden för uteservering.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-02-19 § 23 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-07-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämndens redovisning godkänns.
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§ 245

Utvärdering av arbetet med tillämpning av barnkonventionen
Ks/2012:384 710
Sammanfattning
Stadskontoret har på kommunstyrelsen uppdrag gjort en uppföljning och utvärdering av barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) från och med september 2012 till och med april 2013.
Stadskontorets uppdrag innefattar att föreslå de eventuella justeringar som
krävs utifrån utvärderingen samt ange utbildningsbehov inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets utvärdering av arbetet med tillämpningen av barnkonventionen godkänns.
– Upprättat förslag (2012-04-12) för tillämpning av barnkonventionen godkänns att gälla från och med september 2013 för kommunens samtliga
nämnder.
– Följande typer av ärenden undantas från tillämpningen av barnkonventionen:
• Delegationsbeslut. Varje nämnd avgör om undantag, helt eller delvis.
• Uppföljningar, delårsrapporter och liknande.
• Verksamhetsberättelse/årsredovisning.
• Verksamhets- och investeringsplan (VIP).
• Beslut om serveringstillstånd.
– Stadskontoret får i uppdrag att göra kompletteringar i instruktion/handbok
samt utbildning utifrån vad som framkommit i stadskontorets utvärdering.
– Handläggare, politiker m.fl. som inte deltog i utbildningen inför införandet
av tillämpningen av barnkonventionen hösten 2012, ska ges tillfälle att få en
kortare introduktion om barnkonventionen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-07-30 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-08-12 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:

Justerandes signatur
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– Stadskontoret ges i uppdrag att i samband med barnbokslut 2013 utvärdera
tillämpningen av barnkonventionen med särskild hänsyn till i vad mån modellens syfte har uppfyllts.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag som tillstyrkts av kommunalrådet Ilan De Basso (S). Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen upptar härefter kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Omröstning
Ordförande ställer proposition om bifall respektive avslag på tilläggsförslaget
och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:

Justerandes signatur
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– Stadskontorets utvärdering av arbetet med tillämpningen av barnkonventionen godkänns.
– Upprättat förslag (2012-04-12) för tillämpning av barnkonventionen godkänns att gälla från och med september 2013 för kommunens samtliga
nämnder.
– Följande typer av ärenden undantas från tillämpningen av barnkonventionen:
• Delegationsbeslut. Varje nämnd avgör om undantag, helt eller delvis.
• Uppföljningar, delårsrapporter och liknande.
• Verksamhetsberättelse/årsredovisning.
• Verksamhets- och investeringsplan (VIP).
• Beslut om serveringstillstånd.
– Stadskontoret får i uppdrag att göra kompletteringar i instruktion/handbok
samt utbildning utifrån vad som framkommit i stadskontorets utvärdering.
– Handläggare, politiker m.fl. som inte deltog i utbildningen inför införandet
av tillämpningen av barnkonventionen hösten 2012, ska ges tillfälle att få en
kortare introduktion om barnkonventionen.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
Administrativa chefen
Utredningschefen

Justerandes signatur
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§ 246

Översyn av centrala styrdokument med hänsyn till mänskliga rättigheter
Ks/2012:385 029
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 § 253 att uppdra till kommunstyrelsen att se över centrala styrdokument och planer för att säkerställa att de
mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument. Stadskontoret har överlämnat översyn av centrala styrdokument, daterad
2013-05-08.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-08 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets översyn av centrala styrdokument med hänsyn till mänskliga
rättigheter godkänns.
– De mänskliga rättigheterna ska integreras och lyftas fram i centrala styrdokument i samband med ordinarie revidering av dokumenten och det ska
göras i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-06-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Översyn av centrala styrdokument med hänsyn till mänskliga rättigheter
godkänns.
– De mänskliga rättigheterna ska integreras och lyftas fram i centrala styrdokument i samband med ordinarie revidering av dokumenten och det ska göras i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Översyn av centrala styrdokument med hänsyn till mänskliga rättigheter
godkänns.
– De mänskliga rättigheterna ska integreras och lyftas fram i centrala styrdokument i samband med ordinarie revidering av dokumenten och det ska göras i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse.
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§ 247

Medborgarförslag om att Jönköpings kommun ska ansöka om att bli
ett förvaltningsområde för finska språket
Ks/2013:131 109
Sammanfattning
Xx med flera har 2013-02-26 inkommit med ett medborgar-förslag om att Jönköpings kommun ska ansöka om att kommunen ska bli ett förvaltningsområde
för finska språket.
Kommunfullmäktige har 2013-02-28 § 36 beslutat remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2013-02-26
Stadskontorets yttrande 2013-06-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-06-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) och Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”FNs deklaration för mänskliga rättigheter, artikel 22.
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är
berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs
för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans
eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.
Att inte göra sig förstådd när man har ont, när man behöver uppsöka toaletten
eller när man bara önskar vatten för att fukta läpparna blir ovärdigt när man vid
sin ålders höst "går i barndom". Varje person har behov av att uttrycka känslor
och bli förstådd. Att nekas detta är själsligt frustrerande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Det finns ett flertal exempel på att de som kom som finska krigsbarn, eller de
som arbetskraftsinvandrade på 50- och 60-talet, råkar ut för just detta. När demensen drabbar så glömmer man ofta det nya språket, och faller tillbaka till
modersmålet. Jönköpings kommun har finsktalande personal inom äldreomsorgen, men de är spridda på olika äldreboenden. Att säkerställa att det alltid finns
finsktalande på ett boende är enbart en organisatorisk fråga. På samma sätt kan
man garantera att finsktalande personal inom förskolan finns vid en enhet, om
och när behov uppstår.
Till ett förvaltningsområde av vår kommuns storlek ges ett statsbidrag på runt 2
miljoner för att medverka till att kraven på finskspråkighet tryggas. Januari
2013 var 48 kommuner förvaltningsområde för finska språket. Även Jönköping
kan bli det.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen följande:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
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§ 248

Medborgarförslag om en staty föreställande kommunalrådet Mats
Green
Ks/2013:254 000
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska upprätta en staty i guld
föreställande kommunalrådet Mats Green och att den ska placeras på en ponton
i Vättern. Kommunfullmäktige har 2013-05-30 § 129 beslutat att överlåta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-06-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Ordförande Mats Green (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Andreas Sturesson (KD) tjänstgör
som ordförande. Göran Karlsson (M) ersätter Mats Green (M) som ledamot.
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet
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§ 249

Yttrande över betänkandet "En översyn inom Sevesoområdet – förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor" (SOU 2013:14)
Ks/2013:192 426
Sammanfattning
Försvarsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 19
augusti 2013 yttra sig över betänkandet ”En översyn inom Sevesoområdet –
förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor” (SOU 2013:14).
Beslutsunderlag
Försvarsdepartementets remiss 2013-03-25
Miljönämndens beslut 2013- 06-05 § 80 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Försvarsdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Försvarsdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Försvarsdepartementet
Mn

Justerandes signatur
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§ 250

Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv
Ks/2013:240 439
Sammanfattning
I Jönköpings län finns det sju områden som är utpekade som områden av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Dessa ska skyddas särskilt
vid bl.a. byggande och planering. Under 2013 har Länsstyrelsen i uppdrag att
göra en översyn av dessa områden vad gäller avgränsningar och beskrivningar
av de värden som ligger till grund för utpekandet området som riksintresse.
Möjlighet finns för Länsstyrelsen att föreslå nya områden. Länsstyrelsen har
berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 23 augusti 2013 yttra sig inför
översynen.
Vid sitt sammanträde 2013-06-13 har stadsbyggnadsnämnden föreslagit kommunstyrelsen:
– Visingsö bör fortsätta vara riksintresse för friluftsliv.
– Komosse, Dumme mosse, Taberg, Vättern och Smålandsleden bör utredas
som nya riksintresseområden.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-05-06
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 262 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 262 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 262 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes signatur
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§ 251

Yttrande över ansökan om tillstånd till Flygskjutmålet Hammaren,
Karlsborgs kommun
Ks/2013:280 169
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig senast den 1 augusti 2013 (anstånd beviljat till den 14 augusti 2013) över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till
Flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-05-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 275 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens yttrande 2013-06-17
Visingsörådets yttrande 2013-07-17
Kommundelsråd Gränna-Visingsö yttrande, inkommit 2013-07-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-08-01 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, i enlighet med upprättat förslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-08-05 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg i det särskilt
upprättade yttrandet:
”Sammantaget anser Jönköpings kommun att en utökning av skjutverksamheten är olämplig. För att minimera miljöbelastningen på Vättern med sin goda
vattenkvalité och höga naturvärden anser Jönköpings kommun att möjligheten
till att flytta skjutverksamheten till ett mer lämpligt område på land bör utredas.
Landmiljöer och dess organismer är mindre känsliga för föroreningar och en
lokalisering på land skulle dessutom underlätta möjligheten att omhänderta och
återanvända utskjutet material.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
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Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar att Jönköpings kommun rekommenderar Länsstyrelsen att avslå försvarets önskan att få utöka flygövningarna över
Vättern.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Protokollsanteckning
Birgit Sievers (MP) och Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna
följande: ”Miljöpartiet är ett pacifistiskt parti som inte alls gillar krig. Vi ogillar tanken på att skjuta ut bly i vårt dricksvatten, liksom att man använder flygfotogen över vår sjö. Vi säger därför nej till försvarets önskan att få utöka
bombövningarna i Vättern. Idag finns mycket avancerade simuleringsprogram
som kan ersätta praktiska övningar på en mängd områden, bland annat inom
det militära och inom kirurgin. Vi rekommenderar att man utvecklar och ökar
den delen av verksamheten, istället för att öka bombningarna i vårt dricksvatten. För vad ska vi försvara, om vi förstört grunden för allt liv – vårt vatten?”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag, kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet BrittMarie Glaads (S) förslag, samt kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkande.
Ordförande finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
yrkande.
Härefter godkänns följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)

x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
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Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

Summa

8

23

x
x
x

6

1

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster, vari jämte en
ledamot avstått från att rösta, beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, i enlighet med upprättat förslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt yrkande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Stbn
Mn
Kdr Gränna-Visingsö
Visingsörådet
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§ 252

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar i Jönköping
Ks/2013:330 400
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat rapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 271 med tillhörande tjänsteskrivelse
Uppföljningsrapport 2013-06-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Uppföljningsrapport daterad 2013-06-04 överlämnas som Jönköpings kommuns redovisning av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm
för partiklar PM 10 till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens beslut
– Uppföljningsrapport daterad 2013-06-04 överlämnas som Jönköpings kommuns redovisning av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm
för partiklar PM 10 till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes signatur
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§ 253

Förslag till fortsatt arbete med konkurrensprövning av delar av tekniska nämndens verksamhet
Ks/2013:339 059
Sammanfattning
Tekniska nämnden har tagit fram förslag till hur det fortsatta arbetet med konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet kan bedrivas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-06-18 § 149 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 § 271
Slutrapport ”Utredning inför eventuella konkurrensprövning av delar av tekniska nämndens verksamhet” 2013-02-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-06-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges uppdrag 2012-09-27 § 271 till tekniska nämnden förklaras vara fullgjort.
– Fortsatt handläggning och beslut inom tjänsteområdena avgörs av tekniska
nämnden inom tekniska nämndens kompetensområde.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-08-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges uppdrag 2012-09-27 § 271 till tekniska nämnden förklaras vara fullgjort.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie
Glaads (S) förslag, och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande.
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Vidare beslutar kommunstyrelsen, på förslag av Alf Gustafsson (S), att ärendet
ska kompletteras med MBL-protokoll inför kommunfullmäktiges behandling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges uppdrag 2012-09-27 § 271 till tekniska nämnden förklaras vara fullgjort.
– Fortsatt handläggning och beslut inom tjänsteområdena avgörs av tekniska
nämnden inom tekniska nämndens kompetensområde.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
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§ 254

Förvärv av Startplattan 161709 AB, under namnändring till Fastighets AB Övertrycket 3, omfattande fastigheten Övertrycket 3 i Jönköpings kommun
Ks/2013:332 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att Jönköpings Rådhus AB genom Jönköpings Förvaltnings AB förvärvar aktierna enligt överlåtelseavtal Startplattan 161709 AB
(under namnändring till Fastighets AB Övertrycket 3). I detta bolag finns fastigheten Övertrycket 3 som är föremålet för köpet. Dess strategiska läge är av
betydelse för genomförandet av stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-20 med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens beslut 2013-06-11 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Startplattan 161709 AB (under namnändring till Fastighets AB Övertrycket
3) med org nr 556931-6929 enligt överlåtelseavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för Startplattan 161709 AB (under namnändring till Fastighets AB Övertrycket 3) att gälla under förutsättning att
förvärvet genomförs.
– Fastställa att Startplattan 161709 AB (under namnändring till Fastighets AB
Övertrycket 3) omfattas av det av Kf fastställda ägardirektivet för Jönköping
Rådhus AB-koncernen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Startplattan 161709 AB (under namnändring till Fastighets AB Övertrycket
3) med org nr 556931-6929 enligt överlåtelseavtal.
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– Fastställa förslag till bolagsordning för Startplattan 161709 AB (under namnändring till Fastighets AB Övertrycket 3) att gälla under förutsättning att
förvärvet genomförs.
– Fastställa att Startplattan 161709 AB (under namnändring till Fastighets AB
Övertrycket 3) omfattas av det av Kf fastställda ägardirektivet för Jönköping
Rådhus AB-koncernen.
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§ 255

Taxa för rengöring (sotning)
Ks/2013:329 174
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2013-06-13 lämnat förslag
till ny taxa för rengöring (sotning).
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 222 med tillhörande tjänsteskrivelse
Taxa för rengöring (sotning) 2014
Jämförelse mellan nuvarande taxa och förslag till ny taxa
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämndens förslag till ny taxa för rengöring (sotning) fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämndens förslag till ny taxa för rengöring (sotning) fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
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§ 256

Antagande av detaljplan för del av Kaxholmen 12:10 (flerbostadshus
vid skolan), Jönköpings kommun
Ks/2013:300 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2013-05-23 föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Kaxholmen 12:10 (flerbostadshus
vid skolan).
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-05-23 § 204 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för del av Kaxholmen 12:10 (flerbostadshus vid skolan), Jönköpings kommun, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för del av Kaxholmen 12:10 (flerbostadshus vid skolan), Jönköpings kommun, antas.
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§ 257

Antagande av detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård,
Råslätt, Jönköpings kommun
Ks/2013:331 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslöt vid sammanträde 2013-06-13 föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 259 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-08-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun avslås.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att ta fram en alternativ placering av
sortergård på Simsholmen enligt vad som anförs i kommunalrådet BrittMarie Glaads (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Yrkanden
Alf Gustafsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för klargörande av följande
punkter:
• Omgivningspåverkan av buller som alstras på sortergården vid hantering av
avfall.
• Upptagningsområdet för en sortergård på Råslätt bör klargöras.
• Hur påverkar inrättandet av en sortergård uppfyllandet av miljökvalitetsnorm för partiklar PM 10?
• Vilka garantier finns att sortergården på Torsvik inte läggs ned om en sortergård på Råslätt inrättas?
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-08-14

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar – om återremissyrkandet avslås – att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande frågan om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om återremiss enligt Alf Gustafssons (S) yrkande respektive avgörande vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen upptar härefter sakfrågan. Ordföranden ställer proposition
på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för kommunalrådetIlan De Bassos (S) yrkande.
Justerandes signatur
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun antas.
Reservation
S-gruppen reserverar sig dels mot beslutet att avslå återremissyrkandet, dels
mot beslutet i sakfrågan till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
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§ 258

Yttrande över förslag till detaljplan för Vägmötet 2 m.fl. inom A6området i Jönköping, Jönköpings kommun
Ks/2013:306 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-06-05 för yttrande senast
2013-07-03 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Vägmötet 2 m.fl.
inom A6-området i Jönköping, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-06-05 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-06-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Vägmötet 2 m.fl. inom A6-området i Jönköping, Jönköpings kommun.
– I den fortsatta processen bör noga beaktas hur ny handelsetablering påverkar
den aktuella avfartens och trafikplatsens kapacitet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-08-05 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med tillägg i den andra strecksatsen, innebärande att den ges följande lydelse:
− I den fortsatta processen bör noga beaktas hur ny handelsetablering påverkar
den aktuella avfartens och trafikplatsens kapacitet samt effekterna på Sjukhusgatan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-08-14
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med tillägg i
andra strecksatsen enligt kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Vägmötet 2 m.fl. inom A6-området i Jönköping, Jönköpings kommun.
– I den fortsatta processen bör noga beaktas hur ny handelsetablering påverkar
den aktuella avfartens och trafikplatsens kapacitet samt effekterna på Sjukhusgatan.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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