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§ 285

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggningar om förslag till verksamhets- och investeringsplan 2016-2018, 2015-09-30, 2015-1001 samt 2015-10-02.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2015-09-10 § 32-45.
Minnesanteckningar från styrgruppen för program för funktionshinderpolitiken
2015-09-16.

Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 15:24 "Budgetpropositionen för
2016".
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 15:29 "Budgetförutsättningar för
åren 2015-2019".
2015-09-21 § 72-76
2015-09-09 § 62-68

Ledningsutskottets protokoll
Personalutskottets protokoll
Kommundelsrådens protokoll:
Lekeryd
NolTaMo

2015-09-16
2015-06-01
2015-09-07
2015-04-15
2015-06-10

Tenhult

§ 37-49
§ 12-22
§ 23-33
§ 14-24
§ 25-35

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdes inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelanden läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 286

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Kanslichefens beslut att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar
och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och fötTättningar av olika
slag.
stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokol12015-09-21 § 72-76.
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 287

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2016-2018
med budget för 2016
Ks/2015:398 041

Sammanfattning
Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Marie Nilsson (C) och
Anna Mårtensson (FP) överlämnar med skrivelse daterad 2015-09-29 förslag
till verksamhets- och investeringsplan för 2016-2018 med budget 2016 (VIP). I
förslaget ingår mål för god ekonomisk hushållning samt förslag till förändring
av taxor för Visingsötra:fiken, parkering, felparkering, allmän platsmark, återställningsarbeten, vatten och avlopp samt för avfallsverksamhet Den kommunala skattesatsen får år 2016 föreslås vara oförändrad, vilket innebär en skattenivå om 21,34 procent av skatteunderlaget.
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts 2015-10-13
samt 2015-10-16 angående förslaget.
IlanDe Basso (S), Mona Forsberg (S), Margareta Sylvan (MP), David Jersenius (MP) och Jerry Hansson (V) överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 2016-2018 med budget för 2016 daterat 2015-10-16.
Sverigedemokraterna överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan
2016-2018 med budget för 2016, undertecknat av Kristian Aronsson (SD) och
BjörnRunn (SD), daterat2015-10-16.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) fårslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Carin Berggrens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Marie Nilssons
(C) och Anna Mårtenssons (FP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2016-2018 med budget för 2016 daterat 2015-09-29 bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- IlanDe Bassos (S), Mona Forsbergs (S), Margareta Sylvans (MP), David Jersenius (MP) och Jeny Hanssons (V) förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2016-2018 med budget för 2016 daterat 2015-10-16
bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-20
KommunalrådetIlanDe Basso (S) meddelar vissa förändringar som införs i S,
MP och V:s budgetskrivelse.

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
KommunalrådetIlanDe Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet IlanDe Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar, med stöd av Sverigedemokratemas förslag daterat
2015-10-16, följande:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
- Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) forslag till driftbudget 2016
och investeringsbudget för 2016 för kommunstyrelsens verksamheter
tillstyrks med följande ändringar:
• Sänkt Mandatbidrag (-0,7 mnkr)
• Effektivisering Kommunledning (-0,8 mnkr)
• Effektivisering Kommungemensam administration (-2,9 mnk:r)
• Avgift för Tolktjänst (-0,2 mnkr)
• Utredning Folkomröstningar (0,4 mnkr)
• Förstärkning Nyföretagarcentrum (0,2 mnkr)
• Förstärkning Science Park (1,0 mnkr)
Budgetansvaret för Finsam ligger kvar hos socialnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande:

l. Verksamhets- och investeringsplan 2016-2018 samt årsbudgetför 2016
- Resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 2016-2018 med årsbudget för 2016 fastställs enligt Sverigedemolaatemas förslag.
Verksamhetsplan för 2016-2018 med årsbudget för 2016 fastställs enligt Sverigedemokratemas förslag.
Investeringsplan för 2016-2020 med årsbudget för 2016 fastställs enligt
Sverigedemokratemas förslag.
Resultatplaner, kassaflödesplan och investeringsplan för tekniska
nämndens affärsverksamheter 2016-2018 med årsbudget för 2016 fastställs enligt alliansens förslag.
Exploateringsplan för 2016-2018 med årsbudget för 2016 fastställs enligt alliansens förslag.
Anslag för investeringsprojekt i 2015 års budget reduceras netto med
sammanlagt 183 316 tkr enligt förteckning i investeringsplan för 20162020. För VA-verksamheten är motsvarande siffra 35 400 tkr samt för
Avfallshanteringen 27 700 tkr.
Kommunstyrelsen ges följande uppdrag:
o Centralt budgeterat personalanslag ombudgeteras till nämndema
efter avtalade förändringar av lönenivåer.
2. Kommunens skattesats
- Kommunens skattesats för år 2016 fastställs till21,34% av skatteunderlaget.
Justerandesi){Jsign
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3. Taxor och avgifter
- Alliansens förslag till taxor och avgifter tillstyrks.
BEHANDLING A V KOMMUNSTYRELSENS DRIFTBUDGET OCH
INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande den del av ärendet som avser
kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget för 2016. Ordföranden
konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut i denna del.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag, kommunalrådet lian De Bassos (S) forslag samt Staffan Eklöfs (SD)
yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet lian De Bassos (S)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
OlaHelt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
x
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
x
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
x
x
Staffan Eklöf (SD)
lian De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
7
Summa
7
l
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså för egen del beslutat följande:
- stadskontorets förslag till driftbudget 2016 och investeringsbudget för
2016 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
- Budgetansvaret för Finsam ligger kvar hos socialnämnden.
Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta Sverigedemokraternas förslag som motförslag.
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet IlanDe Bassos (S) förslag.
BEHANDLING AV VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN
Härefter upptas förslag till verksamhets- och investeringsplan till beslut. Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag, kommunalrådetIlanDe Bassos (S) forslag samt Staffan Eldöfs (SD)
yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fölTättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
HaiTiet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
Utdragsbestyrkande
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Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster vmjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordfårandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Carin Berggrens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Marie Nilssons
(C) och Anna Mårtenssons (FP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2016-2018 med budget för 2016 daterat 2015-09-29 bifalls.
Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta Sverigedemokraternas förslag som motförslag.
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån får kommunalrådet Ilan De Bassos (S) fårslag.

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-10-20

§ 288

Nyttoberäkningar av nya höghastighetsbanor via Jönköping
Ks/2015:351 539

Sammanfattning
Sverigeförhandlingen har uppdragit till Jönk:öpings kommun att redovisa vilka
lokala och regionala nyttar som kan uppstå vid investering av nya stambanor
får höghastighetståg. Nyttaberäkningarna ska utgöra ett underlag till kommande förhandlingar mellan staten och kommunerna rörande medfinansiering
av de nya stambanorna.
stadskontoret har med stöd från berörda förvaltningar och verksamheter beräknat och sammanställt kommunens nyttar. Resultaten redovisas i en PM som
föreslås överlämnas till Sverigeförhandlingen. stadskontoret föreslår vidare att
kommunstyrelsen beslutar att ge ledningsutskottet i uppdrag att besluta om
eventuella kompletteringar av underlaget om sådana blir nödvändiga med anledning av önskemål från Sverigeförhandlingen.

Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30
stadskontorets promemoria "Nyttoberäkningar avseende höghastighetsbanor i
Jönk:öpings kommun- Redovisning av förutsättningar, genomförande och
resultat" 2015-09-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadkontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Promemorian "Nyttoberäkningar avseende höghastighetsbanor i Jönköpings kommun" godkänns och överlämnas till Sverigeförhandlingen i
syfte att beskriva lokala och regionala nyttar föranledda av nya höghastighetsjärnvägar med stationsläge i området Södra Munksjön i Jönköpmg.
Kommunstyrelsens ledningsutskott ges i uppdrag att besluta om kompletteringar i "Nyttoberäkningar avseende höghastighetsbanor i Jönköpings kommun" om sådana blir nödvändiga med anledning av önskemål fi.'ån Sverigeförhandlingen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-20
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendetåtenemitteras för att möjliggöra diskussion
med företrädare för samtliga partier.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på åten·emissyrkandet.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), med instämmande av
kommunalrådet Han De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP), bifall till de
beredande kommunalrådens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar härefter följande:
- Promemorian "Nyttoberäkningar avseende höghastighetsbanor i lönköpings kommun" godkänns och överlämnas till Sverigeförhandlingen i
syfte att beskriva lokala och regionala nyttor föranledda av nya höghastighetsjämvägar med stationsläge i området Södra Munksjön i Jönköping.
- Kommunstyrelsens ledningsutskott ges i uppdrag att besluta om kompletteringar i "Nyttoberäkningar avseende höghastighetsbanor i lönköpings kommun" om sådana blir nödvändiga med anledning av önskemål från Sverigeförhandlingen.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån får eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Sverigeförhandlingen
Samhällsbyggnadsstrategen

Utdragsbestyrkande
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§ 289

Avveckling av stiftelser som ingår i Per Brahe gymnasiets samfond
Ks/2015:360 046

Sammanfattning
Fr.o.m. l januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av den
nya lagstiftningen föreslås att Per Brahegymnasiets fonder avvecklas. stadskontoret överlämnar stiftelsehandlingar avseende Per Brahegymnasiets fonder
till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Östergötlands län för inhämtande av
tillstånd till avveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-21
Per Brahegymnasiets fonder förtecknade i stadskontorets tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- 45 stiftelser som avser Per Brahegymnasiets fonder avvecklas.
- stadskontoret ges i uppdrag att hos tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen
i Östergötland inhämta tillstånd for avveckling av stiftelserna.
- stadskontoret ges i uppdrag att därefter tillsammans med Per Brahegymnasiet verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-20
Kommunstyrelsens beslut
- 45 stiftelser som avser Per Brahegymnasiets fonder avvecklas.
- stadskontoret ges i uppdrag att hos tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen
i Östergötland inhämta tillstånd för avveckling av stiftelserna.
- stadskontoret ges i uppdrag att därefter tillsammans med Per Brabegymnasiet verkställa beslutet.

Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen

Justerandes sign '
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§ 290

Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Ks/2015:342 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2015-09-15 lämnat förslag till
kornmunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2016-2020. Förslaget har tagits fram av kornmunens ASP-grupp som består av representanter från tekniska
kontoret, stadsbyggnadskontoret, socialförvaltningen och stadskontoret
Programmet redovisar mål- och riktlinjer för bostadsförsörjningen, aktuellt
läge på bostadsmarknaden, bostadsbehov och plan för bostadsbyggandet under
programperioden.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-09-15 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till kornmunalt bostadsförsäljningsprogram 2016-2020
Inkomna remissvar
Kommunstyrelsens beslut om åtenemiss 2015-10-07 § 280
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

\

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) vidhåller tidigare avgivet yttrande
2015-09-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förlag till kommunfullmäktige
En aktiv mark- och planberedskap för produktion av alla typer av bostäder i alla kornmundelar ska upprätthållas.
- Planprocessen ska ske så effektivt och flexibelt som möjligt utifrån gällande lagstiftning. Arbetsmodellen som tagits fram genom kartläggningen av plan- och exploateringsprocessen ska tas tillvara för att minimera tidsåtgången, inte minst i kommunensintema processer.
Dialogen med de kommunala bostadsbolagen om de stora behoven av
fler, framför allt mindre hyreslägenheter intensifieras.
Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägmua fortsätter
för att gemensamt verka för att antalet studentbostäder blir fler i takt
med att Högskolan i Jönköping växer.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med uppföljningen av
bostadsförsörjningsprogrammet redovisa förslag på hur berörda politiker kan ges möjlighet att delta under arbetsprocessen med programmet.
ASP-gruppens förslag till kornmunalt bostadsförsörjningsprogram fastställs med av tekniska nämnden 2015-09-15 § 184 föreslagna tillägg
och ändringar avseende projektplanen.
stadsbyggnadsnämndens ges i uppdrag att genomföra detaljplanearbete
för Tändsticksområdet Utvecklingen av området ska ske i bred dialog
med områdets nuvarande verksamheter och andra som är intresserade
och engagerade i områdets framtid.

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-10-07, reviderat
2015-10-12, vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag tillstyrks med följande tillägg:
l. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla studentbostadsportalen till en pmial för alla bostadssökande.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla nuvarande stadshus i Ruskvarna till ett så kallat generationsboende.
3. Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden
samt barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta
mtiner för att integrera behoven inom socialnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens verksamheter i bostadsplanermgen.
4. Vättersnäs l: l återinförs i bostadsförsörjningsprogrammets projektplan.
5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela
eller del av markområdet.
6. stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att aktualisera planer för
centralt belägna områden och projekt i samtliga kommundelar.
7. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samband med utarbetande av tomtpriser för bostäder 2016, i ökad utsträckning stimulera byggande av flerbostadshus i flera våningsplan.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-20
Yrlmnden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
ändringar och tillägg:
- Den sjätte strecksatsen ges följande lydelse: ASP-gmppens förslag till
kommunalt bostadsförsäljningsprogram fastställs med av tekniska
nämnden 2015-09-15 § 184 föreslagna tillägg och ändringar avseende
projektplanen, frånsett Cl4 Bankeryds Målskog som ska levarstå i projektplanen.
- Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) andra tillägg bifalls med viss
komplettering innebärande att punkten ges följande lydelse: Tekniska
nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla nuvarande
stadshus i Ruskvarna till ett så kallat generationsboende när stadshuset
ska säljas.
- Produktionen av villor och gmpphus ökar fram till år 2020 i alla kommundelar kontinuerligt och uppgår till minst 200 per år.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag samt tillstyrker kommunalrådet
Carin Berggrens (M) förslag med undantag av yrkandet att C 14 Bankeryds
Målskog ska kvarstå i projektplanen.

Utdragsbestyrkande
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Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) tillägg att Vättersnäs l: l återinförs i bostadsförsörjningsprogrammets projektplan.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
"Antalet tillgängliga villatomter bör ökas så att tomtkön på sikt arbetas bort.
Att man på egen hand skaffar en tomt på landsbygden för att bygga sin bostad
på bör uppmuntras, ej motarbetas som ofta sker idag. Blandad bebyggelse med
bostäder och verksamheter ska tillåtas då det efterfrågas (Gnosjömodellen).
Byggande av små 1-3 tumslägenheter med lägre hyra och lägre standard till
exempel Bo klok bör prioriteras, då antalet personer som på gmnd av svagare
ekonomi har svårt att skaffa en bostad är oacceptabelt hög, till exempel studenter, ungdomar utan fast anställning, arbetslösa, ensamstående, pensionärer med
låg pension, sjukpensionärer, utrikes födda med flera. Ett lämpligt område att
börja bygga dessa "billiga" hyresrätter på är Södra Munksjön, norr om Kämpevägen där kommunen redan äger den mesta marken. Huskvama, Tenhult,
Gränna, Tabergsdalen Bankeryd med flera orter är också i behov av denna bostadstyp. Byggande av fler hyresrätter i relativt centrala delar av tätoliema
torde på sikt förhoppningsvis kunna minska det idag växande utanförskapet."
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att godkänna följande
beslutsordning:
- ASP-gmppens förslag enligt Carin Berggren (M)
- Tillägg Vättersnäs l: l
- Produktion av villor/grupphus
- Generationsboende Huskvama Stadshus
- Övriga tillägg i Mona Forsbergs (S) förslag
- Carin Berggrens (M) förslag i övrigt
BESLUT
ASP-gruppens förslag enligt Carin Berggren
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag (Carin
Berggrens urspmngliga förslag) och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop fönättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Utdragsbestyrkande
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Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
x
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
l
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster vmjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.

Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet.
Tillägg Vättersnäs 1:1
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner att förslaget bifallits.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)

fM4 JV.j
Justerandes sign

rl

/

Ja

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Reservation
Ledamötema för M, KD och FP reserverar sig mot beslutet.

Produktion av villor/grupphus
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag.
Generationsboende Ruskvarna Stadshus
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag med,den av kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkade kompletteringen.
Övriga tillägg i Mona Forsbergs (S) förslag
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Haniet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tilläggsförslag.
Reservation
Ledamötema för S och MP reserverar sig mot beslutet.
Utdragsbestyrkande
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Carin Berggrens (M) iOrslag i övrigt
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Carin Bergrens (M) förslag i övrigt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- ASP-gruppens förslag till kommunalt bostadsförsäljningsprogram fastställs med av tekniska nämnden 2015-09-15 § 184 föreslagna tillägg
och ändringar avseende projektplanen, frånsett Cl4 Bankeryds Målskog
som ska kvarstå i projektplanen samt att Vättersnäs l: l återinförs i proj ektplanen.
En aktiv mark- och planberedskap för produktion av alla typer av bostäder i alla kommundelar ska upprätthållas.
Planprocessen ska ske så effektivt och flexibelt som möjligt utifrån gällande lagstiftning. Arbetsmodellen som tagits fram genom kartläggningen av plan- och exploateringsprocessen ska tas tillvara får att minimera tidsåtgången, inte minst i kommunens interna processer.
Dialogen med de kommunala bostadsbolagen om de stora behoven av
fler, framför allt mindre hyreslägenheter intensifieras.
Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna fortsätter
för att gemensamt verka för att antalet studentbostäder blir fler i takt
med att Högskolan i Jönköping växer.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med uppföljningen av
bostadsförsäljningsprogrammet redovisa förslag på hur berörda politiker kan ges möjlighet att delta under arbetsprocessen med programmet.
stadsbyggnadsnämndens ges i uppdrag att genomföra detaljplanearbete
för Tändsticksområdet Utvecklingen av området ska ske i bred dialog
med områdets nuvarande verksamheter och andra som är intresserade
och engagerade i områdets framtid.
Produktionen av villor och gmpphus ökar fram till år 2020 i alla kommundelar kontinuerligt och uppgår till minst 200 per år.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla
nuvarande stadshus i Ruskvarna till ett så kallat generationsboende när
stadshuset ska säljas.
Reservationer
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling
av respektive delfråga enligt ovan.
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§ 291

Yttrande över ansökan om förlängt tillstånd enligt miljöbalken avseende provbrytning av bergmaterial inom fastigheten Norra Kärr 1:2
Ks/2015:356 420
Sammanfattning
lönköpings kommun har getts möjlighet att yttra sig till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland över ansökan från Tasman Metals AB.
Ansökan avser förlängning av det tillstånd enligt miljöbalken avseende provbrytning av bergmaterial inom fastigheten Nona Kän· l :2 som löper ut den 31
december 2015.
Beslutsunderlag
Miljöprövningsdelegationens remiss 2015-08-24
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö 2015-09-14
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-09
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-12 § 111 med tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- lönköpings kommun har inget att erima över ansökan om förlängt tillstånd enligt miljöbalken avseende provbrytning av bergmaterial inom
fastigheten Nona Kän l :2.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut
Som yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland lämnas följande:
• lönköpings kommun anser att ansökan om förlängt tillstånd avseende provbrytning av bergmaterial inom fastigheten Nona Kän l :2
ska avslås. Bolaget har haft två år på sig att genomföra det tidigare
tillståndet om provbrytning men har ej slutfört arbetet. De har därmed inte påvisat att de har ekonomiska förutsättningar att genomföra
ett sådant stort och miljömässigt komplicerat projekt. I ansökan från
bolaget föreligger inga särskilda skäl att förlänga tillståndet för
provbrytning.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-20
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S), Margareta Sylvan (MP) och Staffan Eklöf
(SD) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Justerandes s1
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Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen, med instämmande av Staffan Eklöf (SD),
låter till protokollet anteckna följande:
"Vi anser att ärendet är av principiell karaktär och bör därför behandlas av
kommunfullmäktige."
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson för C-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
"Centerpatiiet noterar att frågan nu handlar om förlängning av ett redan lämnat
provtillstånd, inte om miljötillstånd för gruvbrytning. Enligt Centerpatiiet är
det inte lämpligt med gruvverksamhet i nära anslutning till Vättern som är en
av landets viktigaste vattentäkter. Minerallagstiftningen är enligt vår uppfattning bristfällig i flera avseenden vilket bl.a. innebär att den lokala nivån i praktiken saknar inflytande."

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda forslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
lian De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) forslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Som yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland lämnas följande:
• lönköpings kommun anser att ansökan om förlängt tillstånd avseende provbrytning av bergmaterial inom fastigheten Nona Kän l :2
ska avslås. Bolaget har haft två år på sig att genomföra det tidigare
tillståndet om provbrytning men har ej slutfört arbetet. De har därmed inte påvisat att de har ekonomiska förutsättningar att genomföra
ett sådant stort och miljömässigt komplicerat projekt. I ansökan från
bolaget föreligger inga särskilda skäl att förlänga tillståndet för
provbrytning.
Reservation
Ledamöterna för M, KD och FP reserverar sig mot beslutet till fätmån för
kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötland
Mhn
Sbk

Justerandes sign ,
l
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