JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-05

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-12.00

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Susanne Wismén (KD) ers A Sturesson (KD)
Helén Krogell (KD) ers M Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (L) ers A Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Magnus Rydh (S) ers A Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S) ers A Höglund (S)
Mats Weidman (MP) ers M Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

Övriga närvarande

Bert-Åke Näslund (M)
Britt-Marie Glaad (S)
Irada Söderberg (S)
David Jersenius (MP)
Thordis Samuelsson (V)

Utses att justera

Alf Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Madelene Granander Lindh, stadsjurist
Malin Levén, stadsjurist
Ulrika Rosander, chefsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragraf 269-283

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Ann-Marie Nilsson
Justerande

Alf Gustafsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-10-05

Datum för anslags uppsättande

2015-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Lise-Lotte Johansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-10-29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-05

Innehåll

Sida

§ 269 Informationsärenden

3

§ 270 Meddelanden

4

§ 271 Anmälan om delegationsbeslut

5

§ 272 Motion om att låta unga hyra lägenhet ihop

6

§ 273 Program för uppföljning av privata utförare

9

§ 274 Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2016

10

§ 275 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017

11

§ 276 Motion om fri ledsagning

12

§ 277 Förslag till handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk,
fysisk och social hälsa – barn och unga i Jönköping

14

§ 278 Uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen

15

§ 279 Uppdrag att utreda hur minst fem geografiskt indelade arbetslag
för naturvård ska organiseras

16

§ 280 Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en
kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
samt för länsstyrelsens sammanställning
17

Justerandes sign

§ 281 Gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner

18

§ 282 Stadsbyggnadsvisionen – ny organisation

20

§ 283 Ökat anslag för genomförande av bullerdämpande åtgärder på
fastigheterna Västra Skogstigen 13, 25, 29, Västersjövägen 11
samt Klämmestorpsvägen 37

22

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-05

§ 269

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar
ekonomichef Leif Eriksson om ärende 8. Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2016
stadsjurist Madelene Granander Lind om Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder m.m.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 270

Meddelanden
Anmäls:
Mark- och miljödomstolens beslut 2016-09-19 att avslå överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut att fastställa kommunfullmäktiges antagande
av detaljplan för Runstaven 1 i Jönköpings kommun.
Skolinspektionens beslut 2016-09-22 att avslå ansökan från Thoren Business
School Jönköping om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
Samarbetsorganet Barn och Ungdom:s (SBU) protokoll 2016-08-24 § 13 angående styrande dokument kring barn som riskerar att fara illa.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:50 ”Budgetpropositionen för
år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016”.
Ledningsutskottets protokoll

2016-09-12 § 70-73

Upphandlingsutskottets protokoll

2016-09-05 § 22-27

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö
Skärstad-Ölmstad

2016-08-31 § 30-42
2016-09-08 § 40-49

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 271

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
Arvid Östbergs donation och1876-års Brännvinsbolagsfond.
Ledningsutskottets protokoll

2016-09-12 § 70-73

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 272

Motion om att låta unga hyra lägenhet ihop
Ks/2016:263 107
Sammanfattning
Adrian Ericson och Britt-Marie Glaad anför i motion 2016-05-25, för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, att det behövs en offensivare bostadspolitik för att möta utmaningen att bygga bort bostadsbristen. Motionärerna anser att bostadsbristen är påtaglig i kommunen och slår särskilt hårt mot de
unga som vill flytta till sin första lägenhet. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
− Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med de kommunala
bostadsbolagen ta fram en modell för så kallade kompiskontrakt utifrån
vad som anförs i motionen samt rådande lokala förutsättningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26 § 129 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Ärendet har därefter remitterats till de kommunala bostadsbolagen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-05-25
Yttrande från Bostads AB Vätterhem 2016-06-22
Yttrande från Bottnaryds Bostads AB 2016-06-22
Yttrande från AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Bankerydshem,
AB Grännahus och Visingsöbostäder AB 2016-06-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-09-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings Rådhus AB uppmanas att i ägardialoger med de kommunala bostadsföretagen aktualisera och pröva att skapa en modell som
innebär möjligheter för två, eller fler unga att gemensamt hyra och dela
en lägenhet. Motionen förklaras därmed vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-09-29 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg:
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp arbetet med att öka möjligheterna för unga att hyra lägenhet ihop och återrapportera detta till
kommunfullmäktige senast 2017-12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
med följande tillägg:
− Jönköping Rådhus AB ska diskutera de potentiella problem som NkBo
m.fl. pekar på och försöka identifiera andra eventuella negativa effekter
med de modeller som kan bli aktuella, såsom eventuell handel med besittningsrätter.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och kommunalrådet Mona Forsberg
(S) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) tillägg.
Mats Weidman (MP) och kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) tilläggsförslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Susanne Wismén för KD-gruppen
och Carin Berggren för M-gruppen yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) förslag.
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag, kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta kommunalrådet Mona
Forsbergs (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 Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Susanne Wismén (KD)
Helén Krogell (KD)

x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan 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) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings Rådhus AB uppmanas att i ägardialoger med de kommunala bostadsföretagen aktualisera och pröva att skapa en modell som
innebär möjligheter för två, eller fler unga att gemensamt hyra och dela
en lägenhet. Motionen förklaras därmed vara besvarad.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp arbetet med att öka möjligheterna för unga att hyra lägenhet ihop och återrapportera detta till
kommunfullmäktige senast 2017-12-31.
Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutat att inte anta hans förslag som
motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 273

Program för uppföljning av privata utförare
Ks/2016:142 009
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre.
Stadskontoret har tagit fram förslag till program för uppföljning av privata utförare i Jönköpings kommun, vilket föreslås bli antaget av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08 § 178 om återremiss
Stadskontorets kompletterande tjänsteskrivelse 2016-09-14
Förslag till Program för uppföljning av privata utförare
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11 och 2016-09-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för uppföljning av privata utförare antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för uppföljning av privata utförare antas enligt stadskontorets
förslag med den kompletteringen som anges i tjänsteskrivelse
2016-09-14.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-09-26 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för uppföljning av privata utförare antas enligt stadskontorets
förslag med den kompletteringen som anges i tjänsteskrivelse
2016-09-14.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 274

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2016
Ks/2016:330 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2016. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
koncernen, som förutom kommunen, även omfattar bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti 2016
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Delårsrapporten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 275

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017
Ks/2016:358 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2017.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Den av stadskontorets upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen 2017 godkänns.
− Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
− Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
− Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Kommunstyrelsens beslut
− Den av stadskontorets upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen 2017 godkänns.
− Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
− Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
− Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 276

Motion om fri ledsagning
Ks/2016:216 700
Sammanfattning
Adrian Ericson och Mona Forsberg, för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, anför i motion 2016-04-25 att alla människor har rätt att delta i samhällslivet efter sina förutsättningar. De anser att en restriktivare behovsbedömning av insatsen ledsagning har resulterat i att många människor upplever att de
inte har möjlighet att medverka i varken föreningsliv eller demokratiska processer. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
− Att Jönköpings kommun undersöker hur Laholm har utformat verksamheten för att erbjuda en friare ledsagning.
− Att kommunen därefter startar fri ledsagning inom SoL och LSS under
ett år. Detta ska sedan återrapporetas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2016-04-27 § 98 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion 2016-04-25
Socialnämndens beslut 2016-08-23 § 166 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-09-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionens första punkt förklaras besvarad.
− Motionens andra punkt avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-09-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionens första strecksats förklaras besvarad.
− Socialnämnden ges i uppdrag att under ett år pröva möjligheten med fri
ledsagning inom SoL och LSS. Projektet ska starta under 2017 och ska
efter avslut utvärderas med återrapportering till kommunfullmäktige.
Motionen andra strecksats förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Yrkanden
Mats Weidman (MP) och Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Susanne Wismén (KD), AnneMarie Grennhag (M) och kommunalrådet AnnMarie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (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 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
Susanne Wismén (KD)
x
Helén Krogell (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan 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 Forsberg (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionens första strecksats förklaras besvarad.
− Socialnämnden ges i uppdrag att under ett år pröva möjligheten med fri
ledsagning inom SoL och LSS. Projektet ska starta under 2017 och ska
efter avslut utvärderas med återrapportering till kommunfullmäktige.
Motionen andra strecksats förklaras därmed bifallen.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 277

Förslag till handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk,
fysisk och social hälsa – barn och unga i Jönköping
Ks/2015:502 624
Sammanfattning
Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) har överlämnat förslag till handlingsplan för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa barn och
unga i Jönköping. Handlingsplanen gäller samverkan mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län kring barn och unga. Ärendet har remissbehandlats av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsplan 2016-2019 samverkan psykisk, fysisk och social
hälsa
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Lärarförbundet 2016-02-15
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från Region Jönköpings län 2016-03-02
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-03-21 § 36 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-22 § 35 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Stryka fjärde delen aktiviteter inom verksamheterna genomgående i
handlingsplanen.
− Byta ut barn och unga mot flickor och pojkar så handlingsplanen genomgående är könsuppdelad.
− Stryka specifika verksamheters geografiska namn.
− Göra tillägg om att enskilda verksamheter inte ytterst styrs av handlingsplanen.
− Göra tillägg gällande utvärdering av handlingsplanens resultat och effekter vid periodens slut.
− Med ovanstående korrigeringar anta Handlingsplan 2016-2019 för
samverkan psykisk, fysisk och social hälsa.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 278

Uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen
Ks/2016:329 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt socialnämnden att analysera och komma med åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen. Kommunfullmäktige godkände 2015-08-26 § 203
socialnämndens analys och förslag till åtgärder och beslutade samtidigt att
uppdra till socialnämnden att i underlag till VIP 2017-2019 följa upp beslutade
och genomförda insatser.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-06-21 § 138 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-09-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämndens uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god
personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-10-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden för genomförande av samverkan med berörda fackliga organisationer.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Mats Weidman (MP) och Staffan
Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag om återremiss.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning följande:
− Ärendet återremitteras till socialnämnden för genomförande av samverkan med berörda fackliga organisationer.

Beslutet expedieras till:
Sn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 279

Uppdrag att utreda hur minst fem geografiskt indelade arbetslag för
naturvård ska organiseras
Ks/2015:514 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om
VIP 2016-2018, att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i
samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda hur
minst fem geografiskt indelade arbetslag för naturvård ska organiseras. I uppdragen ingår även att engagera kommundelsråden i att fånga upp invånarnas
önskemål beträffande arbetslagens prioriteringar. Uppdraget skulle redovisas
till kommunfullmäktige i maj 2016. Kommunstyrelsen har 2016-05-11 § 157
beslutat att återremittera ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
för kommunikation med kommundelsråden.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-08-22 § 89 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-09-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inrätta ytterligare tre naturvårdslag om 24 personer (totalt fem).
− Aktuell målgrupp för tillkommande naturvårdslag är personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där personen samtidigt uppbär försörjningsstöd.
− Finansiering sker inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens befintliga budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-0-10-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inrätta ytterligare tre naturvårdslag om 24 personer (totalt fem).
− Aktuell målgrupp för tillkommande naturvårdslag är personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där personen samtidigt uppbär försörjningsstöd.
− Finansiering sker inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens befintliga budget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-05

§ 280

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en
kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt för länsstyrelsens sammanställning
Ks/2016:299 450
Sammanfattning
Naturvårdsverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter och vägledning som
ska ersätta Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, NFS 2006:6 om
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 14
oktober 2016.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2016-06-22 med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens beslut 2016-09-13 § 189 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Tekniska nämndens tjänsteskrivelse överlämnas till Naturvårdsverket
som Jönköpings kommuns yttrande i ovan rubricerat ärende.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Kommunstyrelsens beslut
− Tekniska nämndens tjänsteskrivelse överlämnas till Naturvårdsverket
som Jönköpings kommuns yttrande i ovan rubricerat ärende.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 281

Gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner
Ks/2016:324 450
Sammanfattning
De senaste åren har en grundlig utredning genomförts tillsammans med flera
kommuner i länet för att utreda om en gemensam avfallshantering kan innebära
fördelar. Utredningsarbetet har resulterat i att Habo, Mullsjö och Jönköpings
kommuner har en gemensam bild av hur en sådan samverkan kan ske och en
projektorganisation har tillsatts i syfte att ta fram erforderliga beslutsunderlag
för att bilda en gemensam organisation. Då lagstiftning begränsar möjligheterna att köpa och sälja tjänster kommuner emellan förutsätts för samverkan att en
ny organisation bildas vartill respektive kommuns avfallsverksamhet överförs.
Stadskontoret bedömer att ett gemensamt aktiebolag är mest ändamålsenligt
med anledning av att kommunen idag har en etablerad verksamhet och kompetens för att hantera aktiebolag samt att ett sådant bolag kan ingå i kommunens
koncern vilket innebär flera fördelar ekonomiskt och administrativt.
Stadskontoret föreslår att ett gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö
kommuner bildas under första halvåret 2017 där Jönköpings kommun äger
minst 91 % av aktierna och innehar majoriteten av styrelseposterna. Stadskontoret föreslår vidare att projektorganisationen ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att förebereda och möjliggöra bildandet av bolaget.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-29
Tekniska nämndens beslut 2016-09-13 § 188 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ett bildande av gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner under 2017 enligt stadskontorets förslag godkänns.
− Den av berörda kommuner sammansatta projektorganisationen ges i
uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att förebereda och möjliggöra bildandet av gemensamt avfallsbolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ett bildande av gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner under 2017 enligt stadskontorets förslag godkänns.
− Den av berörda kommuner sammansatta projektorganisationen ges i
uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att förebereda och möjliggöra bildandet av gemensamt avfallsbolag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 282

Stadsbyggnadsvisionen – ny organisation
Ks/2016:343 001
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvisionen innebär ett sammanhållet arbete som behandlar en rad
olika aspekter av Jönköpings stadsutveckling. De olika delarna handlar inte
enbart om den fysiska miljön utan också om tillgänglighet, funktion, liv och
innehåll. Det finns behov av ett fortsatt och utvecklat arbete avseende Stadsbyggnadsvisionen men det behövs en ny organisation för detta och förslaget är
att stadsbyggnadsnämnden ges det operativa uppdraget att leda arbetet. Förslaget innebär även att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att leda arbetet
med delprojektet Stadens liv och innehåll.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag till förändrad organisation avseende Stadsbyggnadsvisionen godkänns.
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att svara för projektledning av
Stadsbyggnadsvisionen från och med 1 januari 2017.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att svara för ledning av delprojektet Stadens liv och innehåll inom Stadsbyggnadsvisionen från och
med 1 januari 2017.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, beslutar kommunstyrelsen för egen del:
− Anslag uppgående till 1 350 tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen
till kultur- och fritidsnämnden från och med verksamhetsåret 2017.
− Anslag uppgående till 435 tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen till
stadsbyggnadsnämnden från och med verksamhetsåret 2017.
− Att den nya organisationen ges i uppdrag att arbeta fram en uppdaterad
Stadsbyggnadsvision.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-09-26 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Anslag uppgående till 1 350 tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen
till kultur- och fritidsnämnden från och med verksamhetsåret 2017.
− Anslag uppgående till 435 tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen till
stadsbyggnadsnämnden från och med verksamhetsåret 2017.
− Att den nya organisationen ges i uppdrag att arbeta fram en uppdaterad
Stadsbyggnadsvision.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag till förändrad organisation avseende Stadsbyggnadsvisionen godkänns.
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att svara för projektledning av
Stadsbyggnadsvisionen från och med 1 januari 2017.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att svara för ledning av delprojektet Stadens liv och innehåll inom Stadsbyggnadsvisionen från och
med 1 januari 2017.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 283

Ökat anslag för genomförande av bullerdämpande åtgärder på fastigheterna Västra Skogstigen 13, 25, 29, Västersjövägen 11 samt
Klämmestorpsvägen 37
Ks/2016:332 040
Sammanfattning
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 1,7 mnkr för genomförande av
bullerdämpande åtgärder på totalt sex byggnader belägna i anslutning till flygplatsen. Åtgärderna genomförs med anledning av beslut i miljönämnden. Tekniska kontoret bedömer att kostnaden för att genomföra åtgärderna uppgår till
drygt 2,2 mnkr. Av detta belopp finansieras drygt 500 tkr med tidigare anslagna oförbrukade medel. Stadskontoret föreslår att tekniska nämnden beviljas
tilläggsanslag uppgående till 1,7 mnkr och att detta finansieras genom disposition av ersättning från Luftfartsverket. Givet att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med stadskontorets förslag återstår 6,2 mnkr av den ersättning som
kommunen erhöll från Luftfartsverket vid övertagandet av flygplatsen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2016-08-16 § 172 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2016-09-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-09-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− 1,7 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2016 för genomförande av bullerdämpande åtgärder i enlighet med nämndens förslag.
− Utökat anslag till tekniska nämnden finansieras genom disposition av
tidigare erhållna medel från Luftfartsverket.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-05
Yrkande
Mats Weidman (MP) yrkar avslag på ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− 1,7 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2016 för genomförande av bullerdämpande åtgärder i enlighet med nämndens förslag.
− Utökat anslag till tekniska nämnden finansieras genom disposition av
tidigare erhållna medel från Luftfartsverket.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.
Reservation
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Tn
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