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§ 351

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Kommundelrådens protokoll:
Skärstad-Ölmstad

2016-11-16 § 50-63

Tenhult

2016-10-25 § 52-62

Vid sammanträdet:
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigrupps
överläggningar med fortsatt sammanträde klockan 10.45.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 352

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 353

Ny vision för Jönköpings kommun
Ks/2012:145 105
Sammanfattning
En ny vision för Jönköpings kommun behöver tas fram. Den behöver innehålla
ett antal målområden inom vilka kommunen vill positionera sig under tiden
fram till 2030. Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i ett framtida
Jönköping. Den ska ha en bred förankring innan den antas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-18 med bilagor:
Aktivitets- och tidplan
Uppföljning av Visionen, Framtid Jönköping
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en ny vision för Jönköpings
kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-11-30 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en ny vision för Jönköpings
kommun.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Kommunikationschefen
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 354

Presidiearvode för Jönköpings kommuns Fastighets AB
Ks/2016:433 024
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade 2016-11-23 § 333 ärendet om bildande av
fastighetskoncernen Jönköpings kommuns Fastighets AB. Förslaget innebär att de
nuvarande förvaltningsbolagen Jönköpings kommuns Förvaltnings AB,
Jönköpings kommuns parkerings AB och Rosenlunds Fastighets AB ska samlas i
en egen koncern under Jönköpings Rådhus AB. Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 2016-12-14.
Presidiearvode för det nya bolaget ska fastställas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från parlamentariska kommittén 2016-12-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker parlamentariska kommitténs
förslag innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ordföranden och 2:e vice ordföranden i Jönköpings Fastighets AB ska
uppbära arvode enligt grupp 3 för de kommunägda företagen.
− Presidiearvoden avvecklas för de i koncernen ingående dotterbolagen
efter årsstämma 2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ordföranden och 2:e vice ordföranden i Jönköpings Fastighets AB ska
uppbära arvode enligt grupp 3 för de kommunägda företagen.
− Presidiearvoden avvecklas för de i koncernen ingående dotterbolagen
efter årsstämma 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Inbjudan till regional konferens "Mänskliga rättigheter i praktiken"
Ks/2016:430 027
Sammanfattning
SKL och regeringen genomför under 2014-2017 en särskild satsning för att
stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå. Målet
är att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och kunskapen om hur
mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken. Jönköpings kommun deltar i
projektet. SKL inbjuder nu till en utbildningsdag, ”Mänskliga rättigheter i
praktiken” som äger rum i Växjö den 15 februari 2017. Kostnaden är 850 kr
per person exkl. moms.
Beslutsunderlag
Inbjudan ”Mänskliga rättigheter i praktiken”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Fyra representanter i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i
utbildningsdagen den 15 februari 2017 i Växjö.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen:
− Fem representanter i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i
utbildningsdagen den 15 februari 2017 i Växjö.
Vidare beslutar kommunstyrelsen:
− Som kommunstyrelsens representanter utses Carin Berggren (M), Anna
Mårtensson (L), Margareta Sylvan (MP), Thordis Samuelsson (V) och
Kristian Aronsson (SD) att delta i konferensen. Irada Söderberg (S) och
Mats Weidman (MP) utses som ersättare för Margareta Sylvan (MP)
och Thordis Samuelsson (V).

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-13

§ 356

Yttrande över "Reglering av distanshandel med alkoholdrycker"
(Ds 2016:33)
Ks/2016:380 055
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-12-30 yttra sig över
promemorian ”Reglering av distanshandel med alkoholdrycker” (Ds 2016:33).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2016-10-04
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 210 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till socialdepartementet över promemorian ”Reglering av
distanshandel med alkoholdrycker” (Ds 2016:33) lämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till socialdepartementet över promemorian ”Reglering av
distanshandel med alkoholdrycker” (Ds 2016:33) lämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Motion om de kommunala bostadsbolagens möjlighet att lösa
bostadskrisen
Ks/2016:217 200
Sammanfattning
Adrian Ericson och Mona Forsberg anför i en motion 2016-04-25, för den
socialdemokratiska fullmäktigegruppen, att det sedan flera år tillbaka finns en
akut bostadsbrist i kommunen. De anser att de kommunala bostadsbolagen
spelar en viktig roll för att lösa bostadskrisen och föreslår att de kommunala
bostadsbolagen får erbjudande om att köpa kommunalägd mark inom ett antal
angivna områden.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Ärendet har därefter remitterats till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2016-04-25
Tekniska nämnden beslut 2016-08-16 § 169 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-11-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-12-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att påbörja en dialog med de
kommunala bostadsföretagen i syfte att underlätta tillgången till planlagd mark som är lämplig för bostadsbyggnation i enlighet med
bostadsbolagens ägardirektiv. Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) 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
Bert-Åke Näslund (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
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
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 Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-13

§ 358

Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2016-10-27 § 285, punkt 4 taxor och avgifter till den del det avser
avfalsverksamhet
Ks/2016:437 108
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har anmodat Jönköpings kommun att yttra sig i
rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens anmodan 2016-11-28 jämte överklagande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-07 med förslag till yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till förvaltningsrätten lämnas enligt av stadskontoret upprättat
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till förvaltningsrätten lämnas enligt av stadskontoret upprättat
förslag.

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
Tk
M Granander Lindh

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 359

Återrapportering för arena vid Jordbron samt nya uppdrag för
uppförande av fotbollsarena
Ks/2016:409 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 252 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att samordna nämndernas arbete med byggnation av arena för fotboll.
Stadskontoret lämnar i tjänsteskrivelse 2016-11-16 en rapport över genomfört
uppdrag.
Beslutsunderlag
Arenakrav från Svenska Fotbollförbundet och UEFA
Lokalprogram Jönköpings fotbollsarena, 2016-06-13
Arkitektskisser Alternativ norr, förstudie av Tengbomgruppen AB, 2016-11-14
Tidplan ombyggnad Arena Jordbron, 2016-11-14
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Återraportering av samordning och koordinering av planeringsarbetet
för ny arena på Jordbrovallen godkänns.
− Berörda nämnder ges i uppdrag att arbeta vidare med genomförandet
enligt upprättad tidplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-11-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets återrapportering 2016-11-16 för arena vid Jordbron
godkänns.
− Pågående arbete för ny fotbollsarena vid Jordbron avbryts med
hänvisning till de beräknade höga kostnaderna.
− Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningar för en ny
arena på Råslätt. Utredningen ska vara klar i juni 2017.
− Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att påbörja detaljplanearbete och projektering för att utveckla
stadsparksvallen till en arena som uppfyller SvFF:s krav för allsvenskt
spel.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-12-12 vari stadskontorets
förslag tillstyrks med följande tillägg:
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas fortsatta
arbete med byggnation av arena för fotboll enligt den bilagda tidplanen.
I samordningsuppdraget ingår att samverka med övrig utvecklingsverksamhet kring området Södra Munksjön. I uppdraget ingår även att återkomma till kommunfullmäktige om det under arbetet framkommer
uppgifter som på ett betydande sätt avviker från det underlag som
presenteras i föreliggande ärende.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda lämplig driftsorganisation
för en arena.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda olika intäktsmöjligheter för
en arenaverksamhet.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda den framtida användningen
av Stadsparken efter det att en ny arena för fotboll har färdigställts.
Utredningen ska utgå från att Stadsparken ska bevaras som en park för
lek och rekreation med goda möjligheter för natur- och kulturupplevelser. Förslaget om att påbörja detaljplanearbete och projektering
för att utveckla en arena på stadsparksvallen avslås därmed.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inarbeta byggnation av ny arena i
Verksamhets- och investeringsplan för 2018-2020 i enlighet med
föreliggande underlag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar att kommunstyrelsens beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera kostnadskalkylen så att
kostnader som inte har med arenabygget att göra rensas bort, t.ex.
nödvändiga miljöåtgärder och infrastrukturlösningar. Därmed pausas
processen med arena på Jordbroområdet, norra alternativet, tills alla
utredningar är gjorda i juni 2017.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett alternativ för arena på
södra delen av Jordbron. I utredningen ska ingå bedömning om
möjligheterna för markanvändning och återlösande av befintlig
tomträtt. Det ska även ingå samtal med företaget som har tomträtten i
området om eventuell samfinansiering.
− Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningar för en ny
arena på Råslätt. Utredningen ska vara klar i juni 2017.
− Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningar för att
utveckla Stadsparksvallen till en arena som uppfyller SvFF:s krav för
allsvenskt spel. Utredningen ska vara klar i juni 2017.

Justerandes sign
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− Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och säkerställa att
utredningarna av de fyra alternativen blir jämförbara samt att uppgifter
tas fram som möjliggör ett konsekvensetiskt tillvägagångssätt med
vägning av de olika alternativens för- och nackdelar.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda lämplig driftsorganisation
för de olika arenaalternativen.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se till att beslut tas senast i juni
2017.
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag, kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande.

Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag antaget.
Omröstning begärs.
För utseende av motförslag till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag
ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) förslag antaget som motförslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag ska vara motförslag.
Nej-röst för att Staffan Eklöfs (SD) yrkande ska vara motförslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (L)
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)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa
Justerandes sign

Ja

Nej

Avstår
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

7
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har alltså beslutat anta kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
förslag som motförslag till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Bert-Åke Näslund (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
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
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 1 ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets återrapportering 2016-11-16 för arena vid Jordbron
godkänns.
− Pågående arbete för ny fotbollsarena vid Jordbron avbryts med
hänvisning till de beräknade höga kostnaderna.
− Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningar för en ny
arena på Råslätt. Utredningen ska vara klar i juni 2017.
− Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att påbörja detaljplanearbete och projektering för att utveckla
stadsparksvallen till en arena som uppfyller SvFF:s krav för allsvenskt
spel.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot att inte anta hans yrkande som
motförslag.
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 360

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun
kvartal 1-3 år 2016
Ks/2016:420 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnar en rapport över bostadsbyggandet i
Jönköping för kvartal 1-3 år 2016 tillsammans med redovisning över antalet
lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-11-08 § 235 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-3 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-3 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 361

Medborgarförslag om utvidgning av Dumme mosse naturreservat
Ks/2016:83 265
Sammanfattning
Claes-Göran Ekhall föreslår att naturreservatet Dumme mosse utvidgas med
den s.k. Axamoskogen i syfte att gynna det rörliga friluftslivet.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 § 7 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-01-06
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2016-01-16 § 303 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Tekniska nämndens beslut 2016-05-10 § 87 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-05-10 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-11-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda
förvaltningar utreda lämpligheten att utvidga Dumme mosse naturreservat, alternativt bildandet av ett separat reservat, och vilken avgränsning ett sådant reservat skulle ha.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutet expedieras till:
C-G Ekhall
Stbn
Tn
Kfn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 362

Ansökan om permutation för Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims
stiftelse vid Sanna sanatorium
Ks/2016:403 046
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 § 334 att ansöka om permutation för
Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheim. I samband med ansökan till
Kammarkollegiet uppdagades att Jönköpings kommun inte formellt förordnats
som förvaltare för stiftelsen. Med anledning av detta beslutade Kommunstyrelsen 2016-11-09 § 300 att ansöka till Länsstyrelsen om att åta sig förvaltarskapet för stiftelsen. Beslut från Länsstyrelsen har nu erhållits.
Donationen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims stiftelse vid Sanna sanatorium
bildades 1894 efter förordnande i gåvobrev den 3 februari 1894 med tillägg den
17 september 1912 av direktör h. Kellgren. Stiftelsen har en fastighet med 8
lägenheter vars avsiktsförklaring innebär fri bostad åt mindre bemedlade för all
tid.
Stadskontoret föreslår att hos Kammarkollegiet återigen ansöka om permutation för att ersätta nuvarande avsiktsförklaring i gåvobrevets stycke 2 med ny
lydelse samt ansöka om tillstånd att få sälja fastigheten Jönköping Uggleviken
8 i Vättersnäs, Jönköping.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet gällande Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims
stiftelse vid Sanna sanatorium.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-12-13
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet gällande Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims
stiftelse vid Sanna sanatorium.
Beslutet expedieras till: Finanschefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 363

Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för arbetet under det gångna verksamhetsåret.
Vidare framför ordföranden ett särskilt tack till berörda tjänstemän för ett väl
utfört arbete. Slutligen önskar ordföranden samtliga en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ilan De Basso (S) instämmer i ordförandes tack till tjänstemännen. Han framför på kommunstyrelsens vägnar ett
stort tack till ordföranden för gott samarbete och bra ledning av sammanträdena samt tillönskar henne en God Jul och ett Gott Nytt År.
Efter avslutat sammanträde intar kommunstyrelsen en gemensam jullunch i
Galleriet, Rådhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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