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§ 243

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stadsdirektör
Carl-Johan Korsås om Sverigeförhandlingen och ärende 7. Avtal avseende bostadsproduktion i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg och stationsbyggnad i Jönköpings kommun. Under informationen närvarar även samhällsbyggnadsstrateg Stefan Lind.
Härefter informerar finanschef Eva Nilenfjord om ärende 9. Särskild medlemsinsats Kommuninvest.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 10.50.

Justerandes sign
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§ 244

Meddelanden
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-15 § 59-65
Protokoll från kommundelsråd Tenhult 2016-06-22 § 24-37.
Anmäls vid sammanträdet:
Helén Krogell (KD) hälsas välkommen som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut:
att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
att godkänna utlandsresa till Belgien för anställd vid strategienheten.
Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning med så kallade regnbågsflaggor vid Hamnkanalen
2016-08-26/29 med anledning av Qom Ut festivalen.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2016-10-10/23 med anledning av Fairtrade fokus 2016.
Stadsjuristens beslut:
om yttrande enligt kameraövervakningslagen
att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-15 § 59-65.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign
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§ 246

Motion om att minska användningen av fyrverkerier i kommunen
Ks/2016:95 420
Sammanfattning
David Jersenius (MP) och Margareta Sylvan (MP) anför i motion daterad
2016-01-18 att kommunen bör minska användandet av fyrverkerier i kommunen och föregå med gott exempel genom att avstå från det traditionella fyrverkeriet på nyårsdagen. Sammanfattningsvis föreslår motionären följande:
− Att de av Jönköpings kommun bekostade fyrverkerierna tas bort.
− Att Jönköpings kommun får i uppdrag att utreda hur fyrverkerierna kan
ersättas. Alternativ kan vara en ljusshow.
− Att Jönköpings kommun utreder möjligheten att minska den totala användningen av fyrverkerier i kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 § 3 att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet har därefter vidareremitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Motion 2016-01-18
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-05-04 § 55 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktige presidiums yttrande 2016-05-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionens andra strecksats förklaras vara besvarad mot bakgrund av att
kommunfullmäktiges presidium överväger olika, möjliga alternativ.
Motionens övriga delar avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-09-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att beakta olika alternativ för hur kommunens nyårsfirande kan utvecklas i enlighet med presidiets yttrande i föreliggande ärende. Motionen förklaras därmed vara
besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på motionens första strecksats, den andra
strecksatsen förklaras besvarad och tredje strecksatsen bifallen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till motionens tre strecksatser.
Ordföranden konstaterar att följande fyra förslag till beslut finns: kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag, kommunalrådet Ilan De Basso (S) förslag,
Staffan Eklöfs (SD) yrkande samt Margareta Sylvans (MP) yrkande.
Omröstning

Ordföranden ställer de fyra förslagen under proposition och finner kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 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
Göran Bäckstrand (C)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Krister Johansson (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
Summa
7
6
2
Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 2 ledamöter avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionens andra strecksats förklaras vara besvarad mot bakgrund av att
kommunfullmäktiges presidium överväger olika, möjliga alternativ.
Motionens övriga delar avslås.

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Avtal avseende bostadsproduktion i samband med utbyggnad av
höghastighetsjärnväg och stationsbyggnad i Jönköpings kommun
Ks/2016:323 539
Sammanfattning
Vid ett förverkligande av nya stambanor för höghastighetståg och en station
vid Södra Munksjön skapas stora nyttor inte bara för Jönköpings kommun utan
även för grannkommunerna.
Jönköpings kommun har fört diskussioner med kommunerna Habo, Vaggeryd
och Mullsjö och dessa kommuner har förbundit sig att bidra med ytterligare
4 000 bostäder utöver de 10 000 bostäder som Jönköpings kommun överenskommit med Sverigeförhandlingen om.
Beslutsunderlag
Avtal med Habo kommun 2016-xx-xx
Beslut i Habo kommunfullmäktige 2016-08-25 § 80
Avtal med Vaggeryds kommun 2016-xx-xx
Avtal med Mullsjö kommun 2016-xx-xx
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Habo kommun avseende bostadsbyggande och förskottering godkänns.
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun avseende
bostadsbyggande och förskottering godkänns.
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Mullsjö kommun avseende bostadsbyggande och förskottering godkänns.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att
underteckna avtalen gällande bostadsproduktion och förskottering med
aktuella kommuner.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-09-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avtalen med Habo, Vaggeryds och Mullsjö kommuner godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Om en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg ger de tillväxteffekter som har
prognosticerats, så kommer de bostäder som behövs att byggas. Det ligger i
alla kommuners intresse att bygga de bostäder som behövs i kommunen. Det
föreslagna upplägget andas planekonomi och därför kan vi inte ställa oss
bakom förslagen.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Avtalen med Habo, Vaggeryds och Mullsjö kommuner godkänns.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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§ 248

Justering av bolagsordning för Överlappen 10 AB
Ks/2016:335 107
Sammanfattning
Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) har på styrelsemöte 2016-09-01
beslutat om att förvärva fastighetsbolaget Överlappen 10 AB från GEIN Industrifastighets AB. De tillgångar som SMUAB är intresserat av utgörs av fastigheten Jönköping Överlappen 10 som är belägen i Skeppsbroområdet. Fastigheten är mycket strategiskt belägen för genomförande av stadsbyggnadsvisionen.
Bolagsordningen i Överlappen 10 AB föreslås ändras så att strukturen överensstämmer med bolagsordningen i övriga dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-01 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till bolagsordningen för Överlappen 10 AB fastställs under förutsättning att förvärvet genomförs.
− Överlappen 10 AB omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-01-28
§ 14 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus
AB-koncernen.
− Bolagsordningen och gemensamt ägardirektiv ska bekräftas på Överlappen 10 AB:s extra bolagsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till bolagsordningen för Överlappen 10 AB fastställs under förutsättning att förvärvet genomförs.
− Överlappen 10 AB omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-01-28
§ 14 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus
AB-koncernen.
− Bolagsordningen och gemensamt ägardirektiv ska bekräftas på Överlappen 10 AB:s extra bolagsstämma.
Justerandes sign
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§ 249

Särskild medlemsinsats i Kommuninvest
Ks/2016:268 049
Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild medlemsinsats för år 2016. Skärpta EU-regler efter finanskrisen innebär
att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut måste stärka sitt
kapital. Detta innebär att Kommuninvest måste öka det egna kapitalet för att
leva upp till det nya bruttosoliditetskravet om minst 1,5 procent av balansomslutningen i eget kapital. Jönköpings kommuns medlemsinsats behöver därför
öka från dagens 512 kr per invånare till högsta nivån 900 kr per invånare. För
Jönköpings del innebär det en kapitalinsats om 43 972 tkr.
Beslutsunderlag
Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats 2016, daterad
2016-05-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12
Kommunalrådsyttranden enligt endan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Öka medlemsinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening till högsta
nivå 900 kronor per invånare.
− Inbetala 43 972 004 kronor som särskild medlemsinsats senast
2016-12-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förlag med
följande komplettering:
− Medlemsinsatsen finansieras genom kommunens egna likvida medel.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Öka medlemsinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening till högsta
nivå 900 kronor per invånare.
− Inbetala 43 972 004 kronor som särskild medlemsinsats senast
2016-12-31.
− Medlemsinsatsen finansieras genom kommunens egna likvida medel.

Justerandes sign
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§ 250

Inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016
Ks/2016:331 027
Sammanfattning
Mänskliga rättighetsdagarna genomförs i år i Malmö 17-19 november 2016.
Beslutsunderlag
Inbjudan (se även www.mrdagarna.se)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen utser två ledamöter att delta i årets MR-dagar i
Malmö.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen utser två ledamöter att delta i årets MR-dagar i
Malmö 17-19 november 2016.
− Som kommunstyrelsens representanter utses Göran Bäckstrand (C) och
Irada Söderberg (S) att delta i konferensen.
− Margareta Strömberg (KD) utses som ersättare för Göran Bäckstrand
(C) och Krister Johansson (S) utses som ersättare för Irada Söderberg
(S).

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes sign
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§ 251

Motion om vårdhundar i äldreomsorgen
Ks/2016:180 730
Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) anför i motion 2016-03-29 att Jönköpings kommun ska
använda sig av utbildade vårdhundar och förare inom äldreomsorgen. Tidigare
har det drivits projekt med vårdhundar men de har nu upphört. Motionären
anför att vårdhundar är lugnande, ökar välbefinnandet och är ett välkommet
avbrott i vardagen. Mot denna bakgrund förslår motionären följande:
− Jönköpings kommun gör vårdhundar till ett stadigvarande inslag i
äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige har 2016-03-31 § 59 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2016-03-29
Äldrenämndens beslut 2016-08-24 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-09-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign
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§ 252

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas
hälsa, vård och omsorg
Ks/2016:325 770
Sammanfattning
Länets kommuner har genom Kommunal utveckling inom Region Jönköpings
län uppmanats att politiskt anta ”Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg”. Överenskommelsen berör flera
nämnders verksamhet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunal utveckling Region Jönköpings län 2016-06-15
Socialnämndens beslut 2016-08-23 § 163 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-08-24 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas
hälsa, vård och omsorg godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens beslut
− Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas
hälsa, vård och omsorg godkänns.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-14

§ 253

Förslag till årlig utbildningssatsning för personal i de kommunala
kök som lagar mat till äldre
Ks/2015:518 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om
VIP 2016-2018, att ge äldrenämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till årlig
utbildningssatsning för personal i de kommunala kök som lagar mat till äldre. I
arbetet ska ortens krögare bistå med kunskap och erfarenhet.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2016-06-22 § 80 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-09-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
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§ 254

Byggnation av ny A-hall i Idrottshuset inklusive parkeringshus
Ks/2016:283 809
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ställer medel till
tekniska nämndens förfogande för rivning av befintlig A-hall samt byggnation
av ny A-hall inklusive nytt parkeringshus. Nämnden har tagit fram ett förslag
till lokalprogram för ny A-hall. Programmet inkluderar en fullstor idrottshall,
nya entréytor till Idrottshuset samt lokaler för idrotterna karate, boxning och
styrkelyft. Lokalprogrammet medför också nyproduktion av lokaler för kulturoch fritidsförvaltningens egen personal.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-09 § 96 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kultur- och fritidsnämndens förslag till lokalprogram innebärande rivning av befintlig A-hall samt byggnation av ny A-hall godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att riva befintlig A-hall samt att uppföra en ny A-hall samt parkeringshus till en bruttoutgift uppgående till
146,4 mnkr och en nettoutgift uppgående till 126,4 mnkr.
− 9,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2016 för genomförande av rivning av befintlig A-hall samt igångsättning av byggnation
av ny A-hall samt parkeringshus.
− Resterande anslagsbehov uppgående till 50 mnkr 2017, 60 mnkr 2018
och 26,9 mnkr 2019 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP
2017-2019.
− Nybyggnation av parkeringshus delfinansieras genom att 20 mnkr disponeras av friköpsmedel.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-08-30 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-09-12.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Yrkande
Mona Forsberg (S) yrkar avslag på ärendet med följande motivering:
”S, MP och V har i kommunfullmäktiges behandling motsatt sig delar av den
investering som föreslås. Detta till förmån för ett bevarande av Idrottshusets
ursprungliga arkitektur samt då vi motsatt oss byggnation av ytterligare ett parkeringshus.”
Margareta Sylvan (MP) instämmer i avslagsyrkandet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yrkande och finner det
förstnämnda förslaget 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) yrkande.
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
Göran Bäckstrand (C)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Krister Johansson (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
Summa
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kultur- och fritidsnämndens förslag till lokalprogram innebärande rivning av befintlig A-hall samt byggnation av ny A-hall godkänns.
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− Tekniska nämnden ges i uppdrag att riva befintlig A-hall samt att uppföra en ny A-hall samt parkeringshus till en bruttoutgift uppgående till
146,4 mnkr och en nettoutgift uppgående till 126,4 mnkr.
− 9,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2016 för genomförande av rivning av befintlig A-hall samt igångsättning av byggnation
av ny A-hall samt parkeringshus.
− Resterande anslagsbehov uppgående till 50 mnkr 2017, 60 mnkr 2018
och 26,9 mnkr 2019 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP
2017-2019.
− Nybyggnation av parkeringshus delfinansieras genom att 20 mnkr disponeras av friköpsmedel.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yrkande.
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§ 255

Åtgärdspaket Hållbar arbetspendling 2017; ny parkeringstaxa
Ks/2016:254 514
Sammanfattning
Jönköpings kommun bedriver sedan flera år tillbaka ett arbete för att på olika
sätt åstadkomma ett mer hållbart resande i kommunen vilket är en prioriterad
fråga inte minst i kommunprogrammet. I kommunprogrammet anges även att
kommunen ska bedriva en offensiv och modern miljöpolitik där det bl.a. ska
"vara enkelt att göra rätt och taxor och avgifter ska där det är möjligt vara miljöstyrande och premiera miljömässiga val".
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-05-10 § 94 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-16 § 301 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ny parkeringstaxa fastställs i enlighet med tekniska nämndens beslut
2016-05-10 § 94.
− Ökat driftnetto inom tekniska nämndens parkeringsverksamhet från och
med 2017 med 3 mnkr till följd av förändrade parkeringstaxor m.m. har
beaktats i kommunstyrelsens förslag till VIP 2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ny parkeringstaxa fastställs i enlighet med tekniska nämndens beslut
2016-05-10 § 94.
− Ökat driftnetto inom tekniska nämndens parkeringsverksamhet från och
med 2017 med 3 mnkr till följd av förändrade parkeringstaxor m.m. har
beaktats i kommunstyrelsens förslag till VIP 2017-2019.
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§ 256

Medborgarförslag om torget i Norrahammars centrum
Ks/2016:125 800
Sammanfattning
Nina Millqvist har lämnat ett medborgarförslag som handlar om hur torget i
Norrahammar kan utvecklas till en levande mötesplats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 26 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsens för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommundelsråd NorrahammarHovslätt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-02-09
Tekniska nämndens beslut 2016-05-10 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-12 § 239 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt 2016-06-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-08-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att i samråd med berörda förvaltningar, kommundelsutvecklingsgruppen samt kommundelsrådet studera
hur torget kan vidareutvecklas på ett positivt sätt, när byggnationen på
Norrahammars torg är färdig i enlighet med pågående detaljplanearbete.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att i samråd med berörda förvaltningar, kommundelsutvecklingsgruppen samt kommundelsrådet studera
hur torget kan vidareutvecklas på ett positivt sätt, när byggnationen på
Norrahammars torg är färdig i enlighet med pågående detaljplanearbete.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Beslutet expedieras till:
N Millqvist
Stbn
Tn
Kdr Norrahammar-Hovslätt
Diariet
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§ 257

Val av ledamot i tekniska utskottet
Ks/2016:225 119
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 120 att bevilja Erik Arnalid (KD)
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att förrätta val av ny ledamot till kommunstyrelsens tekniska utskott.
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
− Till ny ledamot i tekniska utskottet utses nuvarande ersättaren Helén
Krogell (KD).
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
H Krogell
Tekniska utskottet
U Freijd
Löneservice
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§ 258

Upphandling av flyglinje avseende flygtrafik mellan
Karstad/Jönköping och centraleuropeisk flygplats
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-14
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
− Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 1.
− Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2016-09-28.
− Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-09-29.

Expedieras till:
A1
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