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§ 210

Meddelanden
Anmäls:
Regeringens beslut 2016-06-16 att upphäva Länsstyrelsen i Jönköpings läns
beslut med anledning av ansökan om fartbegränsning på Munksjön.
Minnesanteckningar från möte med kommundelsråden 2016-06-09.
Minnesanteckningar från överläggning 2016-06-01 och 2016-06-02 angående
den politiska oppositionens förslag till verksamhets- och investeringsplan
2017-2019.
Följande handlingar biläggs:
Skrivelse att Jönköpings kommun är omdiplomerad till Fairtrade City 2016.
Upphandlingsutskottets protokoll

2016-06-13 § 16-21

Tekniska utskottets protokoll

2016-06-08 § 28-32

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd
Huskvarna
Lekeryd
Månsarp-Taberg
Norra Mo
Tenhult

2016-04-11 § 92-105
2016-02-16 § 54-61
2016-06-08 § 23-34
2016-04-19 § 9-16
2016-05-30 § 13-23
2016-02-09 § 1-11
2016-04-12 § 12-23

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
Kommunalråden Carin Berggren (M) och Mona Forsberg (S) informerar om
vänortsmötet i Bodö som de deltog i under vecka 32.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut:
att avge yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag
till kommunal energi- och klimatrådgivning
att till Trafikverket översända kompletteringar avseende Jönköpings kommuns
ansökan om stadsmiljöavtal
om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur 1876-års Brännvinsbolagsfond, Makarna Carl Wennbergs donation, Apotekare Hilmer Stjernströms fond, Ellen Nyström-Mayerska fonden, Arvid Östbergs donation,
Anders Svenssons donation och Adlerbeths donation
att godkänna utlandsresa till USA och Kanada för stadsdirektören.
Stadsdirektörens beslut:
att godkänna utlandsresa till Holland för anställd vid näringslivsavdelningen
om förändade besluts- och behörighetsattester för stadskontoret, besluten daterade 2016-06-22, 2016-06-27 och 2016-07-11
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2016-10-03/11-06 med anledning av evenemang på Jönköpings Teater och
Jönköpings Konserthus
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2016-11-07/22 med anledning av Dansnät Jönköping.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan från Destination Jönköping om att vimplar ska hänga på
flaggstängerna vid Hamnkanalen mellan den 1 maj och den 30 september när
det inte finns beslut om annan flaggning
om bemyndigande att underteckna ansökningar om betalningsförelägganden
och lagsökningar.
Utredningschefens beslut att från anslaget för integration och delaktighet bevilja CISV lokalavdelning i Jönköping 10 000 kronor till läger för ensamkommande barn och ungdomar som är medlemmar i CISV.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Upphandlingsutskottet protokoll 2016-06-13 § 16-21.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Yttrande över delbetänkandet "Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle" (SOU 2016:27)
Ks/2016:232 009
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-08-31 yttra sig över
2015 års postlagsutrednings delbetänkande ”Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle” (SOU 2016:27). I betänkandet
konstateras att kommunikationsmönstret är under förändring och att brevvolymerna i landet minskar. Utredningen föreslår därför att kravet på övernattbefordran i den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för brevbefordran där minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast
den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen. I betänkandet föreslås
även att dagens pristak gällande portohöjningar ska finnas kvar med vissa justeringar.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-04-29
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-06 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över
delbetänkandet "Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett
digitaliserat samhälle" (SOU 2016:27).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets upprättade förslag överlämnas till Näringsdepartementet
som Jönköpings kommuns yttrande över delbetänkandet ”Som ett brev
på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle” (SOU
2016:27).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkande
Under överläggningen föreslår ordföranden att följande tillägg görs i stadskontorets förslag till kommunens yttrande: ”Jönköpings kommun anser också att
landsbygdens förutsättningar och behov av en väl fungerande samhällsservice
måste beaktas.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anna Mårtensson (L), kommunalrådet Carin Berggren (M), Margareta Sylvan
(MP), kommunalrådet Ilan De Basso (S), kommunalrådet Andreas Sturesson
(KD) och Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till tillägget.
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets upprättade förslag med ovan yrkat tillägg överlämnas till
Näringsdepartementet som Jönköpings kommuns yttrande över delbetänkandet ”Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle” (SOU 2016:27).

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Ekonomirapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:287 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2016-06-07 § 40 överlämnat Ekonomirapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2016-06-07 § 40 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ekonomirapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens beslut
− Ekonomirapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 214

Finansrapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:288 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköping Rådhus AB har med protokoll 2016-06-07 § 41 överlämnat Finansrapport nr 1 år 2016 för Jönköping Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2016-06-07 § 41 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Finansrapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens beslut
− Finansrapport nr 1 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden
2019-2022
Ks/2016:302 001
Sammanfattning
Jönköpings kommun har sedan många mandatperioder tillbaka tillsatt en
parlamentarisk kommitté för att genomföra en översyn av den politiska organisationen och vid behov föreslå förändringar inför nästkommande mandatperiod.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-07-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− En parlamentarisk kommitté utses med totalt nio ledamöter med ersättare bestående av en ledamot från vardera i kommunfullmäktige representerade partier samt därutöver en ledamot och ersättare från socialdemokraterna. Moderaterna innehar posten som ordförande i kommittén
och socialdemokraterna innehar posten som vice ordförande.
− Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att:
• Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från
kommunfullmäktige till kommittén.
• Överväga nämndsorganisationen i kommunen.
• Med ett genusperspektiv utvärdera de förtroendevaldas möjligheter
att förena privatliv och yrkesliv med offentliga uppdrag i kommunen, genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och
villkor för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag samt
arvodesregler och arvodesnivåer.
• Behandla partiernas arbetsförutsättningar.
− Parlamentariska kommittén ska bedriva sitt arbete så att dess slutrapport kan behandlas i kommunfullmäktige senast juni 2018.
− Partierna uppmanas att snarast lämna förslag på representanter till
kommunfullmäktiges valberedning.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att ställa sekreterarresurs till kommitténs
förfogande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att ställa sekreterarresurs till kommitténs
förfogande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− En parlamentarisk kommitté utses med totalt nio ledamöter med ersättare bestående av en ledamot från vardera i kommunfullmäktige representerade partier samt därutöver en ledamot och ersättare från socialdemokraterna. Moderaterna innehar posten som ordförande i kommittén
och socialdemokraterna innehar posten som vice ordförande.
− Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att:
• Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från
kommunfullmäktige till kommittén.
• Överväga nämndsorganisationen i kommunen.
• Med ett genusperspektiv utvärdera de förtroendevaldas möjligheter
att förena privatliv och yrkesliv med offentliga uppdrag i kommunen, genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och
villkor för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag samt
arvodesregler och arvodesnivåer.
• Behandla partiernas arbetsförutsättningar.
− Parlamentariska kommittén ska bedriva sitt arbete så att dess slutrapport kan behandlas i kommunfullmäktige senast juni 2018.
− Partierna uppmanas att snarast lämna förslag på representanter till
kommunfullmäktiges valberedning.
Det antecknas att partierna ska lämna förslag på representanter senast
2016-08-30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Motion om återskapande av teatergruppen ETIKetterna
Ks/2016:102 864
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion daterad 2016-01-23 att teatergruppen
ETIKetterna har en given plats i kommunens etiska och teatermässiga utvecklingsarbete. I fjorton år har gruppen verkat inom socialförvaltningen i syfte att
öka personalens etiska medvetenhet genom verklighetsbaserade föreställningar.
Vid årsskiftet lades emellertid verksamheten ner och ska nu istället ersättas
med webbaserad film. Mot denna bakgrund föreslår motionären kommunfullmäktige följande:
• Att gruppen ETIKetterna återskapas enligt tidigare modell.
Kommunfullmäktige har 2016-01-28 § 4 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till socialnämnden och äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2016-01-23
Socialnämndens beslut 2016-05-17 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-05-18 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) yttrande 2016-08-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-08-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt Gabriella Lönns (KD) förslag.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) yrkande d.v.s. Gabriella Lönns (KD) förslag.
− Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Yttrande över promemorian "Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga"
Ks/2016:300 700
Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet har utarbetat en promemoria med förslag till
förändringar av ekonomisk ersättning till kommuner och landsting/regioner för
ensamkommande barn och unga. Förslagen som lämnas i promemorian innebär
sänkta ersättningsnivåer och en ökad schablonisering i syfte att minska statens
kostnader för ensamkommande samt att effektivisera administrationen av ersättningssystemet. Jönköpings kommun har inte valts ut som remissinstans, men
kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i promemorian senast
24 augusti.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsdepartementets remiss 2016-06-21
Socialnämndens ordförandebeslut 2016-07-11
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-05 samt 2016-08-15 med reviderat
förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-05 samt 2016-08-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga”
överlämnas enligt stadskontorets reviderade förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga”
överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade
förslag.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga”
överlämnas enligt stadskontorets reviderade förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag till kommunens yttrande med följande tillägg under punkten 8 Övrigt:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Det är orimligt att staten som bestämmer hur många ensamkommande en
kommun ska ta emot överväger att sänka ersättningen så att den inte ger full
kostnadstäckning. Det är att jämställa med en beskattning av kommunerna.
Det är även en oacceptabel inskränkning av det kommunala självbestämmandet
att beslutet om hur många ensamkommande en kommun ska ta emot inte ligger
hos kommunen själv. Dessutom ser inte regeringen till att ålderstesta de ensamkommande, vilket med högsta sannolikhet gör att många av de ensamkommande som kommunen tvingas ta emot inte är berättigade till det undantag
i asylreglerna som finns för barn. Mottagande av barn är mer kostnadskrävande. Sammantaget är regeringens handlande mycket arrogant.”
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD)
tillägg.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut föreligger: kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag, kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag samt Staffan Eklöfs (SD) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag som motförslag till kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)

x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Alf Gustafsson (S)
x
Britt-Marie Glaad (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
7
7
1
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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga”
överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade
förslag.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta hans förslag som
motförslag vid omröstningen. Vidare reserverar sig Staffan Eklöf (SD) mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till:
Arbetsmarknadsdepartementet
Sn
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Yttrande över promemorian "Ändringar i fråga om sysselsättning
för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn"
Ks/2016:301 700
Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet har utarbetat en promemoria med förslag till
bland annat nya regler för när en anvisningskommun kan placera ensamkommande barn och unga i en annan kommun. Jönköpings kommun har inte valts
ut som remissinstans, men kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på
förslagen i promemorian. Synpunkter som inkommer efter remisstidens utgång
beaktas i den mån det är möjligt.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsdepartementets remiss 2016-06-22
Socialnämndens ordförandebeslut 2016-07-11
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-05 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering
av ensamkommande barn” överlämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering
av ensamkommande barn” överlämnas enligt kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering
av ensamkommande barn” överlämnas enligt stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-17

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (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 Bassos (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 (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Britt-Marie Glaad (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 bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över promemorian ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering
av ensamkommande barn” överlämnas enligt kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) upprättade förslag.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Arbetsmarknadsdepartementet, Sn, Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet
Ks/2016:284 770
Sammanfattning
Region Jönköpings län har översänt förslag till överenskommelse mellan
Landstinget och länets kommuner avseende patientnämndens verksamhet i
kommunal hälso- och sjukvård. Regionen föreslår att länets kommuner godkänner överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönköpings län, daterad 2016-04-26 med förslag till
överenskommelse avseende patientnämndsverksamhet
Socialnämndens beslut 2016-06-21 § 140 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-06-22 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i Jönköpings
län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet godkänns.
− Socialnämnden och äldrenämnden uppmanas att tillse att kommuninvånare och berörda verksamheter i kommunen får information om Patientnämndens verksamhet, samt att utse kontaktperson för överenskommelsen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt Gabriella Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i Jönköpings
län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet godkänns.
− Socialnämnden och äldrenämnden uppmanas att tillse att kommuninvånare och berörda verksamheter i kommunen får information om Patientnämndens verksamhet, samt att utse kontaktperson för överenskommelsen.

Beslutet expedieras till: Region Jönköpings län, Sn, Än
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Länsgemensam tillnyktringsenhet
Ks/2016:276 700
Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har 2016-05-19 beslutat rekommendera länets kommuner att godkänna kostnads- och fördelningskalkyl för en
länsgemensam tillnyktringsenhet. Verksamheten syftar till att ge förbättrade
stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönköpings län 2016-05-30
Socialnämndens beslut 2016-06-21 § 137 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2016-07-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-07-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kostadsfördelning för tillnyktringsenheten godkänns innebärande att
länets kommuner finansierar 20 % av verksamhetens kostnader. Respektive kommuns andel av primärkommunal medfinansiering beräknas
utifrån folkmängd i början av det år som föregår aktuellt verksamhetsår.
− Reko uppmanas att utarbeta ett förslag till avtal avseende ansvar och
finansiering av tillnyktringsenheten.
− Reko uppmanas att till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 december 2016 framarbeta ett förslag innebärande utveckling av den
länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning.
− Förslaget rörande integrerad mottagning ska innehålla en ansvarsfördelning mellan länets kommuner och regionen avseende finansiering av
den integrerade mottagningen.
− Kommunens medfinansiering av tillnyktringsenhetens verksamhet med
start från och med inledningen av 2017 inarbetas i kommunstyrelsens
förslag till VIP 2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönn (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt Gabriella Lönns (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kostadsfördelning för tillnyktringsenheten godkänns innebärande att
länets kommuner finansierar 20 % av verksamhetens kostnader. Respektive kommuns andel av primärkommunal medfinansiering beräknas
utifrån folkmängd i början av det år som föregår aktuellt verksamhetsår.
− Reko uppmanas att utarbeta ett förslag till avtal avseende ansvar och
finansiering av tillnyktringsenheten.
− Reko uppmanas att till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 december 2016 framarbeta ett förslag innebärande utveckling av den
länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning.
− Förslaget rörande integrerad mottagning ska innehålla en ansvarsfördelning mellan länets kommuner och regionen avseende finansiering av
den integrerade mottagningen.
− Kommunens medfinansiering av tillnyktringsenhetens verksamhet med
start från och med inledningen av 2017 inarbetas i kommunstyrelsens
förslag till VIP 2017-2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Fortsatt utbyggnad av transport- och trafiktekniskt centrum
Ks/2016:269 612
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2016-06-13 § 77 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att om- och tillbyggnad av Bäckadalsgymnasiets enhet
TTC (Transport- och trafiktekniskt centrum) genomförs i enlighet med upprättat lokalprogram, samt att 21 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av projektet.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-06-13 § 77 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2016-06-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-06-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram för
om- och tillbyggnad av TTC godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad till
en total utgift på 21 mnkr.
− Tekniska nämndens anslagsbehov uppgående till 3 mnkr till och med
utgången av 2016 samt 18 mnkr 2017 finansieras med anslagna medel i
VIP 2016-2018.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönn (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt Gabriella Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram för
om- och tillbyggnad av TTC godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad till
en total utgift på 21 mnkr.
− Tekniska nämndens anslagsbehov uppgående till 3 mnkr till och med
utgången av 2016 samt 18 mnkr 2017 finansieras med anslagna medel i
VIP 2016-2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Yttrande över betänkandet "Plats för fler som bygger mer"
(SOU 2015:105)
Ks/2016:197 229
Sammanfattning
Näringsdepartementet har gett Jönköpings kommun möjlighet att senast
2016-08-19 yttra sig över Byggkonkurrensutredningens betänkande ”Plats för
fler som bygger mer” (SOU 2015:105). Utredningens uppdrag har varit att se
över förutsättningarna för en bättre konkurrens på byggmarknaden, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov
komma med förslag som kan förbättra situationen. Utredningen påbörjades i
maj 2014 med ett tilläggsdirektiv i september 2015.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-04-05
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2016-06-16 § 306 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämnden beslut 2016-06-21 § 160 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Plats för fler som
bygger mer” (SOU 2015:105 överlämnas enligt kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Plats för fler som
bygger mer” (SOU 2015:105 överlämnas enligt kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Stbn
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Yttrande över Boverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter
och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning
Ks/2016:280 370
Sammanfattning
Jönköpings kommun har givits möjlighet att senast 2016-08-22 lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd rörande bestämning av
en byggnads energianvändning samt utsläpp från fastbränsleeldning. Föreslagna regler om energi ska användas både vid verifiering av att färdigställd
byggnad uppfyller fastställda krav utifrån byggprocessen och i samband med
upprättande av energideklarationer.
Beslutsunderlag
Boverkets remiss 2016-06-07
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Boverket.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Boverket.

Beslutet expedieras till:
Boverket
Miljöstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 § 161,
Antagande av ny översiktsplan för Jönköpings kommun
Ks/2016:317 002
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har anmodat Jönköpings kommun att yttra sig
över ett överklagande i ovan rubricerat mål. Kommunen har beviljats anstånd
med yttrandet till den 19 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens anmodan 2016-07-20 med tillhörande överklagande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att Jönköpings kommun inte bestider bifall till överklagandet och anför följande:
”Jönköpings kommun välkomnar en prövning av hur omfattande en konsekvensbedömning ska vara. Kommunen ska redogöra för planförslagets konsekvenser enligt 3 kap 6§ PBL. Översiktsplanens samråd ska möjliggöra både
förståelse och påverkan från de aktörer som ingår i samrådet. Även om en
översiktsplan har en strategisk och översiktlig karaktär enligt PBL, så måste
konsekvensbeskrivningen vara tillräckligt detaljerad för att möjligöra samrådets syften. Här kan vi självkritiskt se att så troligen inte har varit fallet.”
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− Yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret upprättat förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
Stbn

Justerandes sign
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§ 225

Antagande av detaljplan för bostäder på Drotten 10, Kålgården,
Jönköpings kommun
Ks/2016:246 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-14 § 156 föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder på Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun.
Tekniska nämnden behandlar exploateringsavtalet avseende Drotten 10 vid sitt
sammanträde 2016-08-16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-14 § 156 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Detaljplan för bostäder på Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun
daterad 2016-04-05, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Detaljplan för bostäder på Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun
daterad 2016-04-05, antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Ytterligare investeringsanslag för byggnation av sporthall med gymnastikdel i Huskvarna
Ks/2016:177 040
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsanslag för byggnation av sporthall i
Huskvarna. Projektet finns med i VIP 2016-2018 med en total utgift på 33
mnkr. Tekniska kontoret bedömer nu att genomförande av projektet medför en
total investering på cirka 43 mnkr, där utgiften för nybyggnation uppgår till 40
mnkr och rivning av panncentral uppgår till 3 mnkr. Genomförande av projektet kräver därmed ett tilläggsanslag på 10 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras
framför allt av att produktion av gymnastikdelen (hoppgrop) bedöms blir dyrare är vad som kalkylerats tidigare. Att den nya sporthallen byggs samman
med befintlig sporthall innebär att ytorna i entrén blir större jämfört med vad
som regleras i lokalprogram. I projektet har också lärarutrymmen tillkommit
och idrottshallen är något större jämfört med vad som regleras i lokalprogram.
Tekniska kontoret redovisar att projektering är genomförd och upphandling av
rivning och byggnation avslutas under hösten. Vad gäller upphandlingen föreslås denna genomföras i form av upphandling av byggnation med option rörande större entré, större idrottshall samt lärararbetsplatser. Under förutsättning
att optionen ryms inom anslagna medel genomförs även dessa delar. Lokalerna
förväntas stå färdiga för inflyttning vid årsskiftet 2017/2018. Stadskontoret
föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 10 mnkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-03-09 § 29 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2016-06-21 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-06-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Lokalprogram för nybyggnation av sporthall med gymnastikdel i Huskvarna godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra rivning av panncentral
till en utgift om 3 mnkr och byggnation av sporthall med gymnastikdel
till en utgift om 40 mnkr.
− Tillkommande anslagsbehov 2018 på 10 mnkr jämfört med VIP 20162018 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Lokalprogram för nybyggnation av sporthall med gymnastikdel i Huskvarna godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra rivning av panncentral
till en utgift om 3 mnkr och byggnation av sporthall med gymnastikdel
till en utgift om 40 mnkr.
− Tillkommande anslagsbehov 2018 på 10 mnkr jämfört med VIP 20162018 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2017-2019.
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§ 227

Avtackning av vikarierande kommunalråd
Ordföranden låter till protokollet anteckna ett tack till Gabriella Lönn (KD)
som vikarierat som kommunalråd under perioden 16 maj till 14 augusti 2016.
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